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   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نمل مماوالت عن 213881 برلم 21211313 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً دمحم عبدالفتاح دمحم -  1

 االسكندرٌة شركة امام المكس:  بجهة ، والدولً والداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد

 لسم - متر 51 بحوالً زفٌر مطعم بجوار للبترول

 عن 213917 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوي احمد احمد محمود - للحداده بدوي -  2

 لسم - الساحه امام البحرٌه شارع:  بجهة ، حداده ورشه

 مركز عن 213931 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن عبدالنبً احمد حسٌن -  3

 لسم - مهنا اسماعٌل شارع 119:  بجهة ، اتصاالت

 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التكالً بٌومً مصطفً خالد - التكالً ومطعم كافٌترٌا -  4

 لسم -ٌوسؾ ابو - الصٌاد صٌدلٌه بعد - الخضراء الروضه شارع:  بجهة ، ومطعم كافٌترٌا عن 213941

 وتصنٌع تصدٌر عن 213981 برلم 21211328 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد رمضان هدٌر -  5

 لسم - الصبحٌه - العمده شارع من الزهراء شارع:  بجهة ، والمفروشات المالبس

 ، حرٌمى كوافٌر عن 213979 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل حامد دمحم نوسه -  6

 لسم - 2 شمه 4مدخل 3 بلون - الجدٌده الناصرٌه مساكن:  بجهة

 تصنٌع عن 184469 برلم 21211329 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح مصطفى لطفى نجوى -  7

 2111/3/16 افتتاحه تارٌخ/  ألومٌتال بٌع نشاطه/   امبروزو - مهان بن شارع 5:  بجهة ، وعطاره ؼذائٌه منتجات وتوزٌع وتعبئه

 دائم 184469 برلم ولٌد 2699 برلم اودع/ 

 تصنٌع عن 184469 برلم 21211329 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح مصطفى لطفى نجوى -  8

 لسم - الموظفٌن عزبه الشعراوى شارع من متفرع( 7) رلم محل:  بجهة ، وعطاره ؼذائٌه منتجات وتوزٌع وتعبئه

 تورٌد عن 213888 برلم 21211317 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدؼارى سعد دمحم السٌد دمحم مؤمن -  9

 لسم - 17 رلم منزل امام 21 كٌلو مطروح اسكندرٌة طرٌك من المٌكانٌكى بلٌه شارع:  بجهة ، كهربائٌة ادوات

 ، ممهى عن 213887 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد جبر عباس كثلوم ام -  11

 لسم- خورشٌد حاره 1:  بجهة

 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برٌن برٌن عبدالستار - والتورٌدات العمومٌة للمماوالت برٌن -  11

 ،( والكمبٌوتر االنترنت وخدمات العماله تورٌدات عدا فٌما) النشاط مجال فً وتورٌدات مماوالت عن 213921 برلم 21211315

 لسم - موكا كافتٌرٌا بجوار الرئٌسً اكتوبر 25/4 شارع:  بجهة

 مالبس بٌع عن 213923 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عٌد السٌد محمود -  12

 لسم - الهانوفٌل الفتح مسجد بجوار خٌرهللا شارع من برٌكه الحاجة شارع:  بجهة ، العسكرٌة المالبس فٌماعدا جاهزة

 ثصلٌح عن 213926 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبده احمد دمحم مرسً -  13

 لسم - العبانً حاره 3:  بجهة ، موتوسٌكالت

 بٌع عن 213947 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود سالمة عٌاد صبحى رجب -  14

 لسم - الصبحٌه صالح الشٌخ شارع تماطع النظامى حامد النمٌب شارع 21:  بجهة ، كهربائٌة ادوات
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تشؽٌل عن 213961 برلم 21211323 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا وهب جادالرب شعبان دمحم -  15

 لسم - بكر ابى بنت اسماء شارع:  بجهة ، معادن

 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد جرتا ،  رضوان سالم دمحم احمد دمحم - التصوٌر ماكٌنات لصٌانه سالم -  16

 لسم - الهانوفٌل من خٌرهللا خلٌل شارع 16:  بجهة ، تصوٌر ماكٌنات صٌانه عن 213875 برلم 21211312

 بٌع عن 213895 برلم 21211318 فى لٌد ، 2511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن دمحم شحاته السٌد احمد -  17

 لسم - المباري مسجد شارع 78 بجوار:  بجهة ، سٌارات اطارات

 لتصنٌع مصنع عن 188651 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌد ابو على دمحم عمرو -  18

 من المتجه بالطرٌك بمبنى مرؼم بمنطمه المدٌم الصحراوى االسكندرٌه طرٌك 26 كٌلو:  بجهة ، والنجؾ والدٌكور االضاءه وحدات

 لسم - االسكندرٌه الى الماهره

 لتصنٌع مصنع عن 188651 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زٌد ابو على دمحم عمرو -  19

 الرابع الدور العصافره الدٌنى المعهد 31ش من متفرع واالمل النور شارع:  بجهة ، والنجؾ والدٌكور االضاءه وحدات

 دائم 188651 برلم ولٌد 39 برلم اودع/  2111/12/29 افتتاحه تارٌخ/  عامه تورٌدات نشاطه/علوى

 عن 213945 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صباح محمود الحافظ عبد محمود -  21

 لسم - المطانً ماركت سوبر امام عرابً احمد لرٌه:  بجهة ، صٌدلٌه

 عن 213939 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمعان عزٌز سمعان سمٌر جورج -  21

 لسم - منشا شارع 11:  بجهة ، ممهى

 تنمٌة عن 213985 برلم 21211329 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم فاطمه -  22

 موافمه بموجب( الالزمه التراخٌص علً الحصول وبعد العماله وتورٌد والحراسة واالمن االنترنت خدمات عدا فٌما) بشرٌة مهارات

 - 2 والسمالٌهً 6 رلم هللا ضٌؾ شارع:  بجهة ، 2121/12/11 فً 69 برلم ووارده 2121/1/25 فً 612 برلم صادره امنٌه

 لسم - البٌطاش العجمً

 بٌع عن 213962 برلم 21211323 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم ٌشدرو احمد اشرؾ -  23

 لسم - االخبارٌه الترعه شارع حفٌظ نجع الجدٌده الناصرٌه:  بجهة ، واالعالؾ والداجنى الحٌوانى االنتاج مستلزمات

 تفصٌل) ترزي عن 213991 برلم 21211331 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل دمحم سعٌد احمد -  24

 لسم - المباري - لؤلؤ االمٌر من متفرع 8 شارع 3:  بجهة ،( مالبس

 تورٌدات عن 213997 برلم 21211331 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً عبدالفتاح انور احمد -  25

 الفراعنه مستشفً شارع اول حالٌا الحرمٌن وشارع المطعانً مستور شارع بحري الدراٌسه:  بجهة ، نٌوماتٌن وهٌدرو صناعٌة

 لسم - الخامس الدور - 29 رلم شمه

 تركٌب عن 213891 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حمدي دمحم عماد احمد -  26

 معرض اعلً علوي االول بالدور 5 شمه والصلب الحدٌد مساكن 4 رلم عمار ابوٌوسؾ:  بجهة ، الالسلكٌة فٌماعدا مرالبة كامٌرات

 لسم - المنزلٌه لالدوات الدخٌله

 عامه بماله عن 213872 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم حمزه صبحً دمحم -  27

 لسم - الفٌروز مدرسة بجوار الهانوفٌل رضوان شارع من الشعراوى متولً شارع:  بجهة ،

 ادوات بٌع عن 213885 برلم 21211314 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم فتحً الرحمن عبد دمحم -  28

 57 برلم وارده امنٌه موافمه علً بناء الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما( فمط وبحري بري) الصٌد

 لسم - العنب ؼٌط- 2 الخٌر بشاٌر 1 رلم محل 1 رلم بلون:  بجهة ، 2121/2/11 فً
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌع عن 213881 برلم 21211313 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم علً احمد السٌد دمحم -  29

 مول بجوار الكنفانً عرفه امام الدراٌسة 16 الكٌلو حمطرو اسكندرٌة طرٌك16:  بجهة ، وصٌانه موبٌل واكسسوارات موبٌالت

 لسم - الهانوفٌل - دانتٌال

 مالبس بٌع عن 213916 برلم 21211311 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزكً ٌونس دمحم الحسٌن -  31

 لسم - الكانتو سوق شارع 6:  بجهة ، داخلٌه

 ، مطعم عن 213911 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه عطٌه الرحمن عبد دمحم -  31

 لسم -69 بلون 3 الخٌر بشاٌر الشباب بمدٌنه 3,2 المحالت:  بجهة

 عن 213932 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ؼزال دمحم عبدالعظٌم ٌسري شٌماء -  32

 موافمه علً بناءا الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد العماله وتورٌد والحراسه واالمن االنترنت خدمات فٌماعدا مهارات تنمٌة

 لسم - الطلخاوي ابراهٌم علً شارع:  بجهة ، 2121/1/13 ف21ً برلم وارده امنٌه

 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل محمود/  الحدٌد لتجاره اسماعٌل مكتب -  33

 لسم - الكافوري - الشربٌنً مزرعه خلؾ الحكٌم عبد شارع 31 كٌلو:  بجهة ، الحدٌد تجاره عن 213954 برلم 21211322

 تخلٌص مكتب عن 213938 برلم 21211317 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المٌحى دمحم ٌسن احمد -  34

 لسم - الرمل محطه شكور شارع(  11,  8)  رلم عمار:  بجهة ، وتصدٌر واستٌراد جمركى

 تخلٌص مكتب عن 213938 برلم 21211317 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المٌحى دمحم ٌسن احمد -  35

 السٌارات ؼٌار ولطع والمواتٌر السٌارات تجاره نشاطه/  الوزان دمحم سعدٌه/ بملن سندٌون:  بجهة ، وتصدٌر واستٌراد جمركى

 دسوق 22985 برلم ولٌد 2115/1/5 افتتاحه تارٌخ/  والتصدٌر االستٌراد وعموم الجمركى والتخلٌص

 تورٌد عن 213966 برلم 21211324 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دروٌش دمحم دروٌش اشرؾ -  36

 لسم -زوالق ابن شارع 8 ث 6:  بجهة ، العسكرٌه المالبس عدا فٌما - مالبس

 عن 213986 برلم 21211329 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عسر محمود عبدالعلٌم شحاته -  37

 لسم - بن محرم - جالل عثمان شارع 23:  بجهة ، خردوات

 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمعز انور سٌد الهدي نور - المهارات لتنمٌة نورالهدي مركز -  38

 الحصول بعد العمالة وتورٌد والحراسة واالمن االنترنت خدمات فٌماعدا بشرٌة مهارات تنمٌة عن 213987 برلم 21211329

 شارع الدراٌسة الهانوفٌل العجمً 6:  بجهة ،( 2121/1/13 ف19ً برلم واردة امنٌة موافمة علً بناءا) الالزمة التراخٌص علً

 لسم - 1 رلم شمه - االول- الخطاب بن عمر

 ، مطعم عن 213886 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان على حسن دمحم حسن -  39

 لسم -المبارى-( 3) الخٌر بشاٌر- الوطنٌه السٌارات تموٌن خدمه محطه:  بجهة

 213953 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض مصطفى عبدالعزٌز مصطفى -  41

 تمرٌبا متر 51 بجوار مصر بنن بجوار الرئٌسى البٌطاش شارع:  بجهة ، الفاكهه وبٌع العصائر انواع جمٌع وبٌع تجهٌز عن

 لسم - لاللعاب Bingo وامام لطونٌل وبجوار

 عن 213957 برلم 21211322 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور عبدالحلٌم حسن هادى حسن -  41

 لسم - مصر بنن امام ناجى مسجد شارع 31:  بجهة ، جمركى تخلٌص مكتب

 معرض عن 176195 برلم 21211318 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوٌد دمحم احمد عٌد سعٌد -  42

 البالستٌن وتجهٌز تصنٌع نشاطه/  بحرى ابوسته خلؾ الصحراوى الماهره اسكندرٌه طرٌك 27 كٌلو:  بجهة ، بالستٌن منتجات

 دائم 176195 برلم ولٌد 9641 برلم اودع/  2117/11/2 افتتاحه تارٌخ/  الؽٌر لحساب
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 معرض عن 176195 برلم 21211318 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوٌد دمحم احمد عٌد سعٌد -  43

 لسم -  االرضى بالدور محل العنب ؼٌط 23 رلم سعد بحاره تنظٌم 5:  بجهة ، بالستٌن منتجات

 تنمٌه عن 213943 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد عبدهللا عبدالخالك خضره -  44

 ،( 2121/12/11 فً 55 برلم وارد امنٌه موافمه علً بناء الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد االنترنت عدا فٌما) اطفال مهارات

 لسم- ادرٌس ٌوسؾ الدكتور مدرسه امام االتوبٌس موفك بعد المدٌمه الناصرٌه العامرٌة 156 شارع 13 عمار:  بجهة

 عن 213974 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد عبدالسالم عباس سامً دمحم احمد -  45

 لسم - مخزن بجوار االدوٌة شارع المدٌمة الناصرٌة:  بجهة ، صٌدلٌة

 ادوات بٌع عن 213981 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السباعً ابوزٌد السٌد -  46

 لسم - نجٌب دمحم مدرسة امام الهانوفٌل مطروح االسكندرٌة طرٌك من اسالم مكتبه امام الخطٌب شارع:  بجهة ، منزلٌة

 ، خردوات عن 213983 برلم 21211329 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزوز احمد دمحم احمد دمحم -  47

 لسم - االسكندرانى شارع 81:  بجهة

 للؽٌر فول تسوٌه عن 213988 برلم 21211331 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن دمحم محمود تمام -  48

 لسم - الهانوفٌل - مصر بنن شارع النور مسجد بجوار  اسٌد مساكن 3:  بجهة ،

 مراتب بٌع عن 213972 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تعالب كامل حسنى كامل -  49

 لسم - العمده فندق بجوار مطروح اسكندرٌة طرٌك 21 الكٌلو:  بجهة ، اسفنج

 خدمات عن 213964 برلم 21211323 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالوهاب فتحى محمود -  51

 الزٌت مخزن شارع:  بجهة ،(  لذلن الالزمة التراخٌص كافة استصدار بشرط)  الشواطئ وتنظٌم الشاملة االنماذ وعملٌات الؽوص

 لسم - الكهربائٌة لالدوات االسٌوطى بجوار

 عن 213882 برلم 21211314 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر على عبدالرازق دمحم حسنى -  51

 ابو - الصابرٌن مسجد بجوار 3 رلم الرابع بالدور شمة - حجاج جزارة امام مطروح اسكندرٌة شارع:  بجهة ، عمومٌة مماوالت

 لسم - ٌوسؾ

 213874 برلم 21211312 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لندٌل عبدالواحد عبدالموي رضا محمود -  52

 لسم - لبطان حافظ وشارع ٌكن باشا دمحم شارع ناصٌه 16:  بجهة ، عامه بماله عن

 بسكوٌت تصنٌع عن 213918 برلم 21211311 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً احمد صالح دمحم -  53

 لسم - الصبحٌه - العمده شارع من بدر شارع 15:  بجهة ، كرٌم اٌس

 مصنع عن 192964 برلم 21211316 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان عبده سلٌمان دمحم احمد -  54

 لسم - الورش تماطع المزرعه شارع:  بجهة ، منظفات

 مصنع عن 192964 برلم 21211316 فى لٌد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان عبده سلٌمان دمحم احمد -  55

 نشاطه/  الدمحمى مسجد امام البٌطاش حلمى عباس مستشفى امام مطروح طرٌك من متفرع البستان شارع 15:  بجهة ، منظفات

 دائم 192964 برلم ولٌد 1286 برلم اودع/  2114/2/13 افتتاحه تارٌخ/  منظفات وبٌع وتعبئه تصنٌع

 بٌع عن 213898 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق سعٌد السٌد سعٌد -  56

 لسم - بن محرم شارع 71:  بجهة ،(  العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  جاهزه مالبس

 بٌع عن 213898 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق سعٌد السٌد سعٌد -  57

 افتتاحه تارٌخ/  وفالفل فول مطعم نشاطه/  االسكندرانى شارع 117 عنوانه:  بجهة ،(  العسكرٌه المالبس عدا فٌما)  جاهزه مالبس

 دائم 213898 برلم ولٌد 1981 برلم اودع/  2121/3/9



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌع عن 213922 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌعموب وٌصا مٌالد جوزٌؾ -  58

 لسم - خطاب/ د صٌدلٌه بجوار 2 اكتوبر مدخل اول:  بجهة ، مٌاه مواتٌر

 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المٌكانٌكٌة للعدد عٌسوي - حسن احمد عٌسوي رمضان احمد -  59

 لسم - المزلمان بعد صالح ابراهٌم لرٌه:  بجهة ، مٌكانٌكٌة عدد بٌع عن 213944 برلم 21211318

 ، تصدٌر عن 213868 برلم 21211311 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصٌر دمحم عبدهللا صالح -  61

 لسم - خلدون ابن عماره النصر شارع 1:  بجهة

 استٌراد عن 213892 برلم 21211318 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس عبدهللا نشات مٌرنا -  61

 لسم - العمده شارع من على دمحم شارع:  بجهة ،(  19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمره فٌماعدا) وتصدٌر

 عن 213911 برلم 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسؾ دمحم دمحم جالل حسن جمال -  62

 لسم - جنٌد الشٌخ ناصٌه النصر شارع 11:  بجهة ، كافٌترٌا

 خدمات عن 213915 برلم 21211314 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم ابراهٌم دسولً ابراهٌم -  63

ِِ  لبلً 26 كٌلو:  بجهة ،( االستشارات فٌماعدا) هندسٌه ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ  مطروح A ِط

 لسم - 2 محل( 2) مدخل 75 بلون 26 كٌلو مساكن

 تخلٌص عن 213935 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌفه دمحم علً دمحم حاتم -  64

 لسم - رافت دمحم الدكتور شارع 11:  بجهة ، جمركً

 213942 برلم 21211318 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمٌد عبد دمحم حسن دمحم - للعطاره حسن -  65

 لسم - الحدٌنً صالح شارع 17:  بجهة ، عطاره عن

 ورشة عن 187162 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم ٌالوت رمضان اٌمن -  66

 ماكٌنات وصٌانة وتركٌب تورٌد ونشاطه/  االزارٌطة - بدوى الحمٌد عبد شارع 33/  كائن اخر رئٌسى:  بجهة ، معدات مٌكانٌكا

 دائم 187162 برلم لٌد/  2542 برلم اودع( /  ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزة وتورٌد الطباعة ماعدا)  التورٌدات وعموم التعبئة

 ورشة عن 187162 برلم 21211321 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم ٌالوت رمضان اٌمن -  67

 لسم - الصحراوى الماهرة اسكندرٌة طرٌك 25 الكٌلو االدوٌة شركة امام الكهرباء شارع:  بجهة ، معدات مٌكانٌكا

 ادارة عن 213971 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سناده هللا عطا عادل جرجس -  68

 لسم - العباسى المهدى من متفرع الكعبة شارع 88:  بجهة ، البسكوٌت مخلفات

 مستلزمات بٌع عن 213996 برلم 21211331 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم على دمحم عصام -  69

 لسم - الهانوفٌل - معاذ فوزى شرطة نمطة وامام الصٌنٌة مساكن امام:  بجهة ، الكوافٌرو الحاللة صالونات

 بٌع عن 213877 برلم 21211313 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا بدروس فضلى سامح سالى -  71

 اسماعٌل شارع مع الصدٌك ابوبكر شارع 166 بالعمار محل:  بجهة ، فمط البٌطرى المجال فى وبٌولوجٌه بٌطرٌه ولماحات ادوٌه

 لسم- البٌطاش- شمس عٌن تمسٌم الطلخاوى

 عن 213956 برلم 21211322 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال على -  71

 لسم - الهداٌا شارع 23:  بجهة ، النشاط مجال فى وتورٌدات مماوالت

 ، مطعم عن 213982 برلم 21211328 فى لٌد ، 11111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاللى اسماعٌل حسن احمد -  72

 لسم - لبلى الهوارى لرٌه طرٌك بحرى 405 كٌلو الكافورى:  بجهة

 ماركت سوبر عن 181371 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى توفٌك فاٌز ٌاسر -  73

 عموم ونشاطه/  الصعٌدى الؽٌط عمر االمٌر شارع 7/  كائن اخر رئٌسى:  بجهة ، ولحوم ومخبوزات الؽذائٌة المواد وتصنٌع لبٌع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 181371 برلم ولٌد/  2118/12/18 فى 11231 برلم اودع/  العمومٌة والمماوالت الؽذائٌة والمواد النشاط مجال فى التورٌدات

 دائم

 ماركت سوبر عن 181371 برلم 21211331 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى توفٌك فاٌز ٌاسر -  74

 - الصعٌدى الؽٌط عمر االمٌر شارع من متفرع صابر ام الشهٌدة شارع:  بجهة ، ولحوم ومخبوزات الؽذائٌة المواد وتصنٌع لبٌع

 لسم

 عن 213995 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كونه علً ابراهٌم عبدالحكٌم عماد -  75

 لسم - االرضً بالدور الضحً زواٌة امام الموٌري لصر شارع:  بجهة ،( العسكرٌة المالبس عدا فٌما) مالبس مصنع

 عن 213876 برلم 21211312 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب احمد حسن السٌد حسن -  76

 لسم - سنان شارع 9 محل:  بجهة ، وخردوات حرٌمً اكسسوار

 عن 213869 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفً مصطفً فؤاد احمد مجدي -  77

 لسم - المتراس خلؾ الكابالت شارع:  بجهة ، والمعادن والبالستٌن الورش مخلفات وتجارة تورٌد

 عن 213913 برلم 21211311 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حسن دمحم حسن ٌاسمٌن -  78

 شٌفٌرولٌه منصور امام الصحراوي لبلً 28 الكٌلو:  بجهة ، الالزمه التراخٌص استصدار بعد والتصدٌر الجاهزة المالبس صناعه

 لسم - المعدا وخلؾ

 بٌع عن 179975 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سنجاب صابر صدٌك خمٌس -  79

 لسم - الصوالح شارع 39:  بجهة ، مؽلفه زٌوت

 بٌع عن 179975 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سنجاب صابر صدٌك خمٌس -  81

 لٌد/ 2118/11/4 افتتاحه تارٌخ/  بلدى الى نصؾ مخبز نشاطه/  االبعادٌه 11 خلؾ هارون حاره 7 عنوانه:  بجهة ، مؽلفه زٌوت

 دائم 179975 برلم

 عن 213918 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبده متولى دمحم رحاب -  81

 لسم - الهانوفٌل - رضوان مسجد شارع:  بجهة ،(  النجٌرى - داخلٌه)  حرٌمى مالبس

 اطارات تورٌد عن 213976 برلم 21211328 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد جمعه دمحم مسعد -  82

 لسم - الوردٌان - ٌوسؾ جاد شارع 8:  بجهة ، كاوتش

 صٌانه عن 213912 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن عمر حافظ علً اسامه -  83

 لسم - والصلب الحدٌد شارع - ٌوسؾ ابو:  بجهة ، سٌارات

 بٌع عن 213913 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعمان هللا فرج حسن الدٌن صالح -  84

 لسم - البوسته بجوار المؽاربه سوق:  بجهة ، مراتب

 ادوات بٌع عن 213952 برلم 21211322 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرلً ٌوسؾ عاشور دمحم -  85

 لسم -( 8 رلم محل) - الهانوفٌل - مكه اجٌاد شارع 16:  بجهة ، كهربائٌه

 بٌع عن 213977 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان احمد حلمى محمود -  86

 لسم - تمام ابى شارع 14:  بجهة ، حرٌك اطفاء اجهزة وصٌانة

 بالى عن 213959 برلم 21211323 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم على عبدالمنعم على عمرو -  87

 ، 2121/2/15 فى 75 برلم وارده امنٌه موافمه على بناءا( ,  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد االنترنت عدا فٌما)  ستٌشن

 لسم - 2 رلم محل االرضى الدور - ٌوسؾ ابو ماهر/  د صٌدلٌه امام - مفتاح جمعه شارع:  بجهة

 بٌع عن 213873 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالؾ دمحم المنعم عبد ابراهٌم -  88

 لسم - الهانوفٌل - الرضوان شارع من الصدٌك بكر ابو شارع:  بجهة ، وسٌرامٌن صحٌه ادوات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فن مخبز عن 213911 برلم 21211314 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه عطٌه عبدالرحمن دمحم -  89

 اودع/  مطعم ونشاطه/  المبارى - 69 بلون - 3 الخٌر بشاٌر الشباب بمدٌنة 3,  2 محالت/  كائن اخر رئٌسى:  بجهة ، وتركٌب

 دائم 213911 برلم لٌد/  2171 برلم

 فن مخبز عن 213911 برلم 21211314 فى لٌد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه عطٌه عبدالرحمن دمحم -  91

 لسم - 69 بلون - 3 الخٌر بشاٌر الشباب بمدٌنة 4 رلم المحل:  بجهة ، وتركٌب

 سوبر عن 213934 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دسولً احمد احالم -  91

 لسم - البٌطاش - 2 السمالٌهً شارع 11:  بجهة ، ماركت

 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور احمد السٌد دمحم مجدي - للرحالت مجدي -  92

 الكوثر شارع 115 بحري الهانوفٌل:  بجهة ،(  السٌاحٌة الرحالت و السٌاحة الخدمات عدا فٌما)  رحالت مكتب عن 213941

 لسم - علوي االول الدور - بحري الساحلً مطروح اسكندرٌة االٌمان مسجد شارع من متفرع

 تشطٌبات عن 213946 برلم 21211321 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق السٌد دمحم اشرؾ -  93

 لسم - الطاهر مستشفً شارع - ٌوسؾ ابو- الكبٌر مسجد امام الخضراء الروضة شارع14:  بجهة ، ودٌكورات

 21211323 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تادرس مسعد فارس ناردٌن- والمراتب للمفروشات الفارس -  94

 اسكندرٌة طرٌك من 2 منزل - 21 شارع من متفرغ 11 شارع 3 الكٌلو:  بجهة ، والمفروشات المراتب بٌع عن 213961 برلم

 لسم - الصحراوي الماهرة

 عن 213975 برلم 21211328 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لرٌالوص اسكندر جمٌل بولس -  95

 لسم - سابما االبعادٌه - زٌان مصطفى الشهٌد شارع 31:  بجهة ، مفروشات

 بماله عن 213894 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان عبدالرحمن شعبان دعاء -  96

 لسم - العاص بن عمرو شارع مطروح اسكندرٌة طرٌك لبلً 2105 كٌلو:  بجهة ، عامه

 تسوٌك عن 213893 برلم 21211318 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خشبة أبو السٌد دمحم السٌد هبه -  97

 موافمة علً بناءا الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ إصدار فٌماعدا الكترونً

 لسم -( 22) شمة االول المباري 2 مدخل 11 بلون الجدٌدة ةالمفروز مساكن:  بجهة ، 2121/2/11 فً 52 برلم واردة امنٌة

 تنمٌة عن 213917 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم جابر محمود اسالم -  98

 فً 88 برلم وارد أمنٌة موافمة علً بناء الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد والحراسة واالمن االنترنت فٌماعدا مهارات

 لسم - الشرلٌة المٌنا شارع 15:  بجهة ، 2121/2/24

 213925 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن زٌن احمد احمد شولى ٌحٌى اٌمن -  99

 لسم - 917,  913 رلم محل الحرفٌن مدٌنة:  بجهة ، مالبس مشؽل عن

 مكتب عن 213928 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا مصطفى دمحم السٌد منال -  111

 الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمة التراخٌص على الحصول وبعد السٌاح ونمل السٌاحة بأعمال المٌام دون - رحالت

 لسم - الراهبات بٌت امام - البحرٌة الدخٌلة شارع الرحمة مسجد شارع:  بجهة ، والدولى

 عن 213919 برلم 21211311 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسوي احمد احمد كمال ثروت -  111

 لسم - اٌمان/د صٌدلٌة بجوار الخضراء الروضة ٌوسؾ ابو شارع:  بجهة ، النشاط مجال فً وتورٌدات وتشطٌبات عامة مماوالت

 خدمات عن 213955 برلم 21211322 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان داود مورٌس ماجد -  112

 - الهانوفٌل - الراشدٌن الخلفاء شارع ناصٌة الرئٌسً الهانوفٌل:  بجهة ،(  محمول اكسسوارات وبٌع وصٌانه محمول بٌع) محمول

 لسم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 جزاره عن 213958 برلم 21211323 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم العاطً عبد مختار عادل -  113

 لسم - السنٌن شارع 51:  بجهة ،

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  نصار موسً عمران دمحم حمدي بالل) والبطارٌات الكاوتش واصالح لبٌع العمران -  114

 علً مسجد امام المسم شارع:  بجهة ، بطارٌات وبٌع كاوتش واصالح بٌع عن 213978 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111

 لسم - الدٌن

 مصنع عن 213965 برلم 21211324 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ملٌس عمر شعبان سعٌد وائل -  115

 لسم - بكٌر زاوٌة شارع 11:  بجهة ، شنط جلدٌة منتجات

 فنٌه ورشه عن 213883 برلم 21211314 فى لٌد ، 151110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌم السٌد دمحم السٌد حنان -  116

 لسم- الوردانى شارع 23:  بجهة ، المعادن لتصنٌع

 برلم 21211318 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لراعه احمد دمحم احمد/ المجمدة للحوم الجدٌد بروتٌن -  117

 لسم - هانوفٌل الكهرباء شركة امام مطروح اسكندرٌة شارع 17 كٌلو:  بجهة ، مجمدة لحوم بٌع عن 213896

 بالي عن 213912 برلم 21211311 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاره محروس كامل رفعت -  118

 ،( 2121/3/4 فً 93 برلم وارد امنٌة موافمه علً بناء الالزمة التراخٌص علً الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما) ستٌشن

 لسم - العمار مدخل ٌمٌن محل - بن محرم - الظافر شارع 13:  بجهة

 تمطٌع عن 213937 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لاسم ابراهٌم احمد سمر -  119

 لسم - للسٌارات الصاوي مركز بجوار ٌوسؾ أبو-( الجوٌة الماعدة) الجٌش شارع:  بجهة ، االلومٌتال ودهان وتجهٌز

 21211331 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دروٌش دمحم مصطفً احمد - المعدات ؼٌار لمطع دروٌش -  111

 توتال بنزٌنه بجوار هاشم سعٌد عزبه الصحراوي الطرٌك لبلً 23 الكٌلو:  بجهة ، المعدات ؼٌار لطع تورٌد عن 213998 برلم

 لسم - رٌو الٌكس وامام

 ، صٌدلٌة عن 213879 برلم 21211313 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود ذكً جمال احمد -  111

 لسم - سابما جعفر الرصافه كاظم موسً وناصٌه جعفر شارع تماطع شارع:  بجهة

 بالي عن 213891 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهنً صالح عبدالمسٌح بوال -  112

 بجهة ، 2121/12/9 فً 435 برلم واردة موافمه علً بناء   الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما استٌشن

 لسم - زٌدان شارع 9: 

 بالى عن 213889 برلم 21211317 فى لٌد ، 511110111  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه ؼبلاير جمال سٌمون -  113

 ، 2121/2/11 فى 61 برلم واردة امنٌة موافمة على بناء الالزمة التراخٌص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فٌما استٌشن

 لسم - الماسة مكتبة امام الرئٌسى البٌطاش شارع 84:  بجهة

 مطعم عن 213898 برلم 21211319 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد سعٌد السٌد سعٌد -  114

 لسم - االسكندرانً شارع 117:  بجهة ، وفالفل فول

 عن 213914 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم خمٌس مجدى ابراهٌم -  115

 لسم - نجٌب باشا عثمان شارع 38:  بجهة ، لذلن الالزمه التراخٌص استصدار بشرط واللدائن الورق وتدوٌر وبٌع صناعه

 ، محمصه عن 213929 برلم 21211316 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخٌت منصور رزق امٌن -  116

 لسم - الزٌت مخزن شارع اول الهجانه عزبه:  بجهة

 بٌع عن 213921 برلم 21211315 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السٌد رزق دمحم السٌد -  117

 لسم - المكس- 21 رلم عماره - الحمراء المكس سواحل مساكن 7,8:  بجهة ، االسمان وتورٌد وتجهٌز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 213936 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سوٌلم عبدالمطلب محمود سمٌر وسٌم -  118

 لسم - الهانوفٌل - الموٌري لصر شارع من الحك مسجد امام:  بجهة ، وتشطٌبات عمومٌه مماوالت عن

 دمػ عن 213878 برلم 21211313 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسً حسن محمود سعٌد -  119

 لوزاره التابعه والموازٌن المصوؼات دمج مصلحه من الالزمه الموافمات علً الحصول بعد الؽٌر لحساب وفضه ذهب مشؽوالت

 لسم - المالح لبو شارع 22:  بجهة ، الداخلٌه والتجاره التموٌن

 عن 213911 برلم 21211314 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم المجٌد عبد السالم عبد دمحم -  121

 لسم - االرضً الدور 2 رلم محل ٌولٌو 26 طرٌك 61:  بجهة ، العسكرٌه المالبس عدافٌما حرٌمً جاهزه مالبس

 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم اسماعٌل محمود زكرٌا اسماعٌل - والفاكهة للخضر اسماعٌل -  121

 لسم - موجه كافٌه وبجوار اموره استودٌو خلؾ المسم شارع:  بجهة ، بالتجزئة وفاكهة خضار بٌع عن 213915 برلم 21211311

 تنمٌة عن 213914 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد دمحم سعٌد اسالم -  122

 بموجب)  الالزمة التراخٌص على الحصول بعد العمالة وتورٌد والحراسة واالمن االنترنت خدمات عدا فٌما البشرٌة المهارات

 - والحجاز االندلس 32 عمارة:  بجهة ،(  2121/1/13 فى 17 برلم وواردة 2121/12/31 فى 7948 برلم صادرة امنٌة موافمة

 لسم - الهانوفٌل

)  مالبس بٌع عن 213963 برلم 21211323 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل دمحم دمحم دمحم بسام -  123

 شمس عٌن شارع من متفرع - البٌطاش زؼلول سعد شارع تماطع الرحمن مسجد شارع 13:  بجهة ،(  العسكرٌة المالبس عدا فٌما

 لسم -

 اخشاب تورٌد عن 213989 برلم 21211331 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده دمحم عبدهللا احمد -  124

 لسم - االرضى بالدور 4 شمه 46 بلون 21 الكٌلو مساكن 21 الكٌلو:  بجهة ،

 المطاط تشؽٌل عن 213992 برلم 21211331 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جابر السٌد جابر منً -  125

 لسم - العنب ؼٌط الجدٌده المنشٌة- الثانٌه المرحلة الحرفٌٌن مدٌنه 11/8 لطعه 19 محل:  بجهة ،( الصؽٌره المعدات اطارات)

 عن 213871 برلم 21211312 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالفتاح ٌمنى -  126

 لسم - الهانوفٌل - بالدراٌسة الخطاب بن عمر شارع النور ام محمصة خلؾ:  بجهة ، ومشتماتها النباتٌة الزٌوت وتصدٌر تكرٌر

 عن 213899 برلم 21211319 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بٌكاري محمود ابراهٌم دمحم طارق -  127

 لسم - النصر شارع 11:  بجهة ، شرلٌه حلوٌات بٌع

 جالٌري عن 213933 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لمر حسن دمحم ابراهٌم هانً -  128

 لسم - العاشره ابٌس - لمعً مول بجوار الدائري الطرٌك:  بجهة ،( خشبٌه مشؽوالت)

 213969 برلم 21211324 فى لٌد ، 1511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرلاوى ابوالمكارم سعٌد محمود دمحم -  129

 لسم - االندلس معمل بجوار المسم شارع:  بجهة ، مماوالت مكتب عن

 ، مطعم عن 213973 برلم 21211325 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم ممرب حامد مبري -  131

 لسم - الحدٌد السكه محطه خلؾ المادر عبد زاوٌه:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   النشاط مجال فى العمومٌه والتورٌدات والدٌكورات المتكامله التشطٌبات اعمال  ،  شركة   وشرٌكه مصطفى عبده سالم شرٌؾ -  1

 والتورٌدات والدٌكورات المتكامله التشطٌبات اعمال عن ، 213948 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس

 الرئٌسى البٌطاش شارع( 214) رلم وحده علوى الثانى بالدور جومانه عماره فى الكائن المكتب:  بجهة ، النشاط مجال فى العمومٌه

 لسم- العجمى

 ومستحضرات االدوٌة وتوزٌع بٌع - الصٌدلٌات وادارة والامة امتالن  ،  شركة   وشرٌكتها كشن مصطفى دمحم شرٌهان -  2

 الصٌدلٌات وادارة والامة امتالن عن ، 213919 برلم 21211315 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   انواعها بكافة التجمٌل

 - محل - حفٌظ نجع الناصرٌة - الخطاب بن عمر شارع 81:  بجهة ، انواعها بكافة التجمٌل ومستحضرات االدوٌة وتوزٌع بٌع -

 لسم

  البترولٌة و والمٌكانٌكٌه الكهربائٌه االدوات تجاره   ،  شركة   وشركاه بدٌوى على دمحم السٌد - على دمحم السٌد على/  ورثه -  3

 ، البترولٌة و والمٌكانٌكٌه الكهربائٌه االدوات تجاره عن ، 213984 برلم 21211329 فى ،لٌدت 4111110111   مالها ،رأس

 لسم - بنات السبع شارع 26 ، 24,  22 بالعمار( 1) رلم محل:  بجهة

 العاملٌن لجمٌع والبارده الساخنه اتالمشروب لتمدٌم بوفٌه  ،  شركة   وشرٌكته احمد السمان محمود لصاحبها الماهره بنن بوفٌه -  4

 لجمٌع والبارده الساخنه المشروبات لتمدٌم بوفٌه عن ، 213951 برلم 21211321 فى ،لٌدت 15110111   مالها ،رأس   بالبنن

 لسم - االرضى الدور 5 رلم سالم صالح شارع:  بجهة ، بالبنن العاملٌن

 ٌخص فٌما عمومٌة وتورٌدات متكاملة مماوالت  ،  شركة   احمد دمحم عبدالرؤؾ رحاب وعنهم عبدالرحمن احمد لطفى انجال -  5

 فٌما عمومٌة وتورٌدات متكاملة مماوالت عن ، 213994 برلم 21211331 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   النشاط

 لسم - عبدالرحمن احمد لطفى المرحوم ملن سالم دمحم شارع االسمنت شركة خلؾ الممر وادى:  بجهة ، النشاط ٌخص

 ،رأس(    العسكرٌة المالبس عدا فٌما)  والتصدٌر الجاهزة المالبس صناعة  ،  شركة   وشرٌكته الكفراوى دمحم سمٌر اسامة -  6

 المالبس عدا فٌما)  والتصدٌر الجاهزة المالبس صناعة عن ، 213991 برلم 21211331 فى ،لٌدت 1111110111   مالها

 لسم - احمد السٌد التهامى بملن - العسكرٌة الشرطة شارع - الكافورى:  بجهة ،(  العسكرٌة

 21211316 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   والتورٌدات التصدٌر عموم  ،  شركة   وشرٌكها نصٌر دمحم نشأت هند -  7

 لسم - العامرٌة كوبرى امام الكائن بالعمار علوى االول الدور:  بجهة ، والتورٌدات التصدٌر عموم عن ، 213924 برلم

   مالها ،رأس   العسكرٌه المالبس عدا فٌما - المالبس بٌع  ،  شركة   وشركاه طرطوسٌه عبدالمادر حسٌن دمحم شركه -  8

/  الكائن المحل:  بجهة ، العسكرٌه المالبس عدا فٌما - المالبس بٌع عن ، 213951 برلم 21211322 فى ،لٌدت 121110111

 لسم - الرمل محطه - زؼلول صفٌه شارع 54

 ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس(   تربٌنٌه شواحن)  دٌزل محركات وصٌانه بٌع  ،  شركة   وشرٌكه دمحم فرج جابر اٌمن -  9

 طرٌك 24 الكٌلو - مرؼم:  بجهة ،(  تربٌنٌه شواحن)  دٌزل محركات وصٌانه بٌع عن ، 213949 برلم 21211321 فى

 لسم - للبترول مصر بنزٌن محطه امام - لبلى - الصحراوي الماهره االسكندرٌه

 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   واالعالؾ الؽالل وتوزٌع تجاره   ،  شركة   وشرٌكته ثابت دمحم جمال -  11

 -البٌطاش -( 2)  شرق العجمى شٌاخه تنظٌم 651:  بجهة ، واالعالؾ الؽالل وتوزٌع تجاره عن ، 213927 برلم 21211316

 لسم - العوضى مستشفى شارع امتداد

 عن ، 213931 برلم 21211317 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  صٌدلٌة  ،  شركة   فرؼلى دمحم حسن ورثة -  11

 لسم - لؤلؤ واالمٌر المفال شارع ناصٌة:  بجهة ، صٌدلٌة

 النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص استخراج بعد)  رحالت مكتب  ،  كةشر   وشركاه عبدالمعبود ابراهٌم عمرو -  12

 استخراج بعد)  رحالت مكتب عن ، 213993 برلم 21211331 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس(    والدولى الداخلى

 لسم - الصٌد نادى - اكتوبر 6 شارع:  بجهة ،(  والدولى الداخلى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما واعالن دعاٌه باعمال المٌام   ،  شركة   احمد السٌد عمر وشرٌكه نبٌل خالد لؤى -  13

 فى 1197 برلم صادره امنٌه موافمه على بناءا)  الالزمه التراخٌص على الحصول بعد و واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب

 المٌام عن ، 213897 برلم 21211319 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس(   2121/2/15 فى 76 برلم وارده و 2121/2/8

 التراخٌص على الحصول بعد و واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار عدا فٌما واعالن دعاٌه باعمال

 شارع 1:  بجهة ،(  2121/2/15 فى 76 برلم وارده و 2121/2/8 فى 1197 برلم صادره امنٌه موافمه على بناءا)  الالزمه

 لسم- علوى االول الدور الرئٌسى ٌوسؾ ابو والصلب الحدٌد من متفرع عزٌز

 311110111   مالها ،رأس   بترولٌة مواد وتوزٌع نمل مماوالت مكتب  ،  شركة   وشركائها حسن دمحم ابراهٌم رجب السٌدة -  14

 محل - الجدٌدة المفروزة مساكن:  بجهة ، بترولٌة مواد وتوزٌع نمل مماوالت مكتب عن ، 213911 برلم 21211319 فى ،لٌدت

 لسم - المبارى 2 مدخل 3 بلون 5 رلم

 برلم 21211331 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس   الجمركى التخلٌص  ،  شركة   وشرٌكها توفٌك ودٌع هاله -  15

 الخلفاء شارع من متفرع اسوان شارع 18 رلم بالعمار علوى الثانى بالدور شمه:  بجهة ، الجمركى التخلٌص عن ، 213999

 لسم - العجمى - بالهانوفٌل الراشدٌن

 فى ،لٌدت 21110111   مالها ،رأس  المأكوالت تجهٌز و السندوتشات بٌع  ،  شركة   السرٌعه للماكوالت مصطفً و تامر -  16

 لصر شارع 54 رلم بالعمار الكائن 3 رلم المحل:  بجهة ، المأكوالت تجهٌز و السندوتشات بٌع عن ، 213871 برلم 21211312

 لسم - العمار مدخل ٌمٌن التٌن راس

 النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص على الحصول بعد/  النمل  ،  شركة(    وشرٌكها مصطفى اٌه)  للنمل الربٌع شركه -  17

 على الحصول بعد/  النمل عن ، 213968 برلم 21211324 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس   والدولى الداخلى البرى

 الشاطئ - تالت ابو -الشمالى الساحل بحرى 26 الكٌلو:  بجهة ، والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص

 لسم - الفضى

 ومراكز وعٌادات التخصصٌة والعٌادات الخاصة المستشفٌات وتشؽٌل انشاء  ،  شركة   وشركاه بؽدادى محمود دمحم احمد -  18

 وتشؽٌل انشاء عن ، 213967 برلم 21211324 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس   الطبٌة والمستلزمات الطبٌة التجمٌل

 سٌتى عمارات اسفل:  بجهة ، الطبٌة والمستلزمات الطبٌة التجمٌل ومراكز وعٌادات التخصصٌة والعٌادات الخاصة المستشفٌات

 الهانوفٌل البحرٌة الناحٌة من مطروح االسكندرٌة وشارع الؽربٌة الناحٌة بلس سٌتى بمشروع خاص ممر ناصٌتى 4 رلم البرج بلس

 لسم -

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   175811:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على العزٌز عبد العزٌز عبد   - 1

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   177936:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  برج احمد حسن السٌد حسن   - 2

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   171954:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البنداري عبدالمعطً عماد   - 3

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب

 شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   191355:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عطٌفى عسكر عطٌفى حنفى   - 4

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   192559:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فزاع خلٌفه احمد عادل   - 5

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211312 تارٌخ وفى ،   195414:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  جنٌدى على عمر احمد   - 6

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   159915:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عمل فاضل الدٌن حسام   - 7

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   171391:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مكاٌد ابراهٌم دمحم منصور   - 8

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب

 تارٌخ وفى ،   211376:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سعٌد عبدهللا مهدى ممدوح - العمومٌة للمماوالت المهدى   - 9

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   21211313

  السجل شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   191843:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسؾ احمد دمحم حسن دمحم   - 11

 التجارة ترن بسبب محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   21211313 تارٌخ وفى ،   199468:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بكر ابو جابر سمٌر دمحم عزه   - 11

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   111822:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  زؼلوله  على دمحم  دمحم   - 12

 1991/11/11 فى 6429 برلم المودع الفرع محو

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   152348:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابوزٌد بركات حسٌن احمد   - 13

 التاجر وفاة بسبب محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   185782:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بستان كامل الرحمن عبد وائل   - 14

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   211419:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالكرٌم دمحم دمحم صادق عبدهللا   - 15

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   181475:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لوطة دمحم فاروق هادي   - 16

 نهائٌا التجارة ترن بسبب بامرمحو شطب

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   171711:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نعٌنع بدوى دمحم السعٌد   - 17

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   114252:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الفالح محمود دمحم ابراهٌم   - 18

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   184788:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم حسن دمحم عاصم   - 19

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ،   89913:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر لالستٌراد العصافرى خالد/  الدكتور مكتب   - 21

 التاجر وفاة بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى

  السجل شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   131843:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الصٌاد دمحم حسن عصام   - 21

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   169149:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد دمحم حسٌن الحمٌد عبد   - 22

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   195112:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سالم دمحم رزق دمحم الرحمن عبد   - 23

 نهائٌا التجارةة ترن بسبب محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211318 تارٌخ وفى ،   193566:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عسران العزٌز عبد عسران ولٌد   - 24

 التجارة التاجر ترن بسبب محو بأمر شطب  السجل

 تارٌخ وفى ،   199917:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(   السعداوى منبى ورشة)  السعداوى دمحم عبدالعلٌم منبى   - 25

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   21211318

  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   172335:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السٌد هاشم احمد صابرٌن   - 26

 هائٌان التجارة ترن بسبب محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   137915:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رضوان دمحم دمحم ٌحٌى   - 27

 التاجر وفاة بسبب محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   188286:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  موسى عثمان دمحم هانى   - 28

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   179183:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شحاته دمحم على دمحم   - 29

 الٌوم نفس فى بالمكتب ولٌدها الورثه بٌن بسٌطه توصٌه شركه وتكوٌن التاجر وفاه بسبب محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   164952:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عفٌفً دمحم فاروق خالد   - 31

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   164952:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العفٌفً دمحم فاروق خالد   - 31

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بأمر شطب

 تارٌخ وفى ،   196943:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الرب جاد دمحم منتصر دمحم - التجاره و للمماوالت منتصر   - 32

 نهائٌا التجاره ترن بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   21211319

  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   179183:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شحاته دمحم علً دمحم   - 33

 الٌوم نفس فى بالمكتب ولٌدها الورثه بٌن بسٌطه توصٌه شركه وتكوٌن التاجر وفاه بسبب محو بامر شطب

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   196592:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  رحومه مساعد رحومه مجدي   - 34

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   211184:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ممار حنا فاٌز سمٌر   - 35

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   157268:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود المنعم عبد دمحم   - 36

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   187117:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم ؼدادى الؽنى عبد سعودى   - 37

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   141231:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المادر عبد حسن دمحم   - 38

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   198571:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  هلٌل بدوى دمحم دمحم   - 39

 2121/9/24 فى 5958 المودع الفرع اءالؽ

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   167166:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن محمود حلمً السٌد   - 41

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   192861:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على مصطفى ؼرٌب مصطفى   - 41

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   212366:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن محمود احمد عبدهللا   - 42

 2121/8/31 فى 5157 برلم المودع االخر الرئٌسى ومحو الؽاء

  السجل شطب/محو تم   21211311 تارٌخ وفى ،   212366:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسٌن محمود احمد عبدهللا   - 43
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب  السجل
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 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   21211325

 شطب/محو تم   21211325 تارٌخ وفى ،   191924:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حماد الهادى عبد رمضان دمحم   - 118

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب  السجل

 بامر شطب  السجل شطب/محو تم   21211326 تارٌخ وفى ،   84525:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بدر حسٌن   - 119

 الورثه بٌن شركه وتكوٌن كفرد التجاره ترن بسبب محو

  السجل شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   173946:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن هاشم محمود دمحم   - 111

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب
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  السجل شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   177697:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على دمحم حسن سعٌد   - 112

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   171991:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌوسؾ فهمى دمحم امجد   - 113

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   21211329 تارٌخ وفى ،   162726:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بدٌوي علً دمحم السٌد علً   - 114

 بسٌطه توصٌه شركة وكون التاجر وفاة بسبب محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   155145:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم شحاته ابراهٌم دمحم   - 115

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   181991:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الحوشً حامد علً حامد ؼادة   - 116

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   167253:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً محمود شبانه باٌها   - 117

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   121265:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  صالح السٌد صالح حسن   - 118

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   178211:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حامد احمد دمحم هدى   - 119

 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بامر شطب
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 2116/7/12 فى 5957 المودع االخر الرئٌسى المحل الؽاء  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   125618:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الخطٌب احمد حسن احمد   - 122

 االخر الرئٌسى الؽاء  السجل
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 ولٌد 2117/11/8 فى 11114 برلم المودع االخر الرئٌسى الؽاء  السجل شطب/محو تم   21211331 تارٌخ وفى ،   194997

 194997 تابع برلم
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 نهائٌا التجارة ترن بسبب محو بأمر شطب  السجل
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   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  124391 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الصحن فاروق  على  عمرو -  1

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  124391 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الصحن  عمرو وكاله -  2

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 ، تارٌخ وفً  183627 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  للطباعه المسطاوى مركز-المسطاوى ابراهٌم العظٌم عبد احمد -  3

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211311

,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  168313 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالوهاب مشرؾ جبرٌل شعبان -  4

  جنٌه  411110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  157771 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بركات فكرى بركات فهمى -  5

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

  21211312 ، تارٌخ وفً  157771 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بركات فكرى بركات فهمى/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  6

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  171139 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جاد دمحم احمد على احمد -  7

  جنٌه  1211111.000، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الدٌب احمد دمحم احمد الدٌن حسام - البناء مواد لتورٌد الدٌب/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل -  8

 ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  192511

  جنٌه  51111110111،

 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(  والتصدٌر االستٌراد وعموم العمومٌه للتورٌدات الدٌب)الدٌب احمد دمحم احمد الدٌن حسام -  9

 ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  192511

  جنٌه  51111110111،

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  185224 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على أمٌن احمد أمٌن -  11

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  173553 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عٌد دمحم دمحم عادل -  11

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  211874 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  رفاعى احمد عبدهللا سعٌد احمد -  12

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211313 ، تارٌخ وفً  213229 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالفتاح احمد وفٌك فائمه -  13

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 المال رأس لتعدٌ تم  21211314 ، تارٌخ وفً  211163 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل احمد سٌد الوهاب عبد دمحم -  14

  جنٌه  251110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  178155 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالم دمحم مصطفى دمحم احمد -  15

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  196682 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرسً دمحم حامد دمحم حامد -  16

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  212847 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شاهٌن دمحم ابراهٌم اٌمان -  17

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  213175 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مصطفى نصٌب دمحم هدى -  18

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  213252 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عثمان احمد  السٌد الوهاب عبد سامح -  19

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  192419 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بشاى عبده فتحى هانى -  21

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  182581 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم محمود السٌد دمحم -  21

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  179982 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  النجارى احمد ابراهٌم احمد -  22

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211319 ، تارٌخ وفً  151711 برلم هلٌد سبك ،، فرد تاجر  مفتاح جمعه مستور دمحم -  23

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  196737 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ٌوسؾ جاد عاطؾ مٌنا -  24

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  172738 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم اللطٌؾ عبد محمود -  25

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  162119 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالرحمن دمحم احمد السٌد احمد -  26

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

 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم شٌمى كرم دمحم - السفن ومخلفات العمومٌه للتورٌدات كرم/  الى التجارى االسم تعدٌل -  27

  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  175349

  جنٌه

 وفً  175349 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   السفن ومخلفات البحرٌة واالشؽال للتورٌدات شٌمى) ابراهٌم شٌمى كرم دمحم -  28

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  198571 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هلٌل بدوى دمحم دمحم -  29

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211311 ، تارٌخ وفً  171276 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حامد محمود حسن محمود -  31

  جنٌه  251110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211314 ، تارٌخ وفً  193315 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم علً سٌد دمحم -  31

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  213867 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بالل عثمان عبدالحمٌد نجالء -  32

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  211443 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  خاطر ابراهٌم دمحم الدسولً ابراهٌم دمحم حسام -  33

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211315 ، تارٌخ وفً  213772 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم اسماعٌل عبدالسالم ممدوح -  34

  جنٌه  311110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

  211211 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السعدنى دمحم سلٌمان فرج دمحم - العمومٌة والمماوالت والتورٌدات للتجارة السعدنى -  35

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  197784 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الدٌن كمال دمحم صابر دمحم -  36

  جنٌه  2511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  171294 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ؼنٌم ٌوسؾ ابراهٌم سامً -  37

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ وفً  172745 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  منصور دمحم الحمٌد عبد عالء -  38

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

 وفً  172745 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   منصور دمحم الحمٌد عبد عالء) ستون منصور- الى التجارى االسم تعدل -  39

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211317 ، تارٌخ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  186138 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسنٌن طالب ابو فاروق ولٌد -  41

  جنٌه  11111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  213878 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  موسً حسن محمود سعٌد -  41

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 ، تارٌخ وفً  194481 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الحمٌد عبد المادر عبد رمضان مصطفً النمل للمماوالت مصطفً -  42

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211318

,  المال رأس تعدٌل تم  21211318 ، تارٌخ وفً  213867 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بالل عثمان عبدالحمٌد نجالء -  43

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  162681 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فرج عبدالعزٌز احمد طارق -  44

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  179653 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  تاوضروس جرجس زاخر بولس -  45

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  186867 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بطرس داؤود بطرس داؤود -  46

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

,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ، تارٌخ وفً  186867 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بطرس داؤود بطرس داؤود -  47

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

 ، تارٌخ وفً  165959 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جنٌدي دمحم النبً عبد دمحم والتفرٌػ النمل لمماوالت الجنٌدي -  48

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211322

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211323 ، تارٌخ وفً  198156 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن احمد هاشم رضا -  49

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211323 ، تارٌخ وفً  211775 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم علً شعبان عماد -  51

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211324 ، تارٌخ وفً  98817 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دروٌش زكى أحمد -  51

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  211619 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  محفوظ عباس شعبان دمحم -  52

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس ٌلتعد:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  213254 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عبدالسمٌع سٌد محمود علً -  53

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  189976 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسكندر ادٌب مكرم ماٌكل -  54

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211325 ، تارٌخ وفً  191845 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عجبان توفٌك مرتجى مٌنا -  55

  جنٌه  511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211329 ، تارٌخ وفً  196145 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بدر المجد ابو مطاوع دمحم -  56

  جنٌه  611110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 تم  21211329 ، تارٌخ وفً  212845 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علً العزٌز عبد الرحمن عبد فرج الرحمن عبد -  57

  جنٌه  2111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  177879 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على ٌوسؾ هللا عبد محمود -  58

  جنٌه  751110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  178582 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العال عبد شامة ابو احمد دمحم -  59

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  168864 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرسً حافظ مرسً جابر -  61

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  213111 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  السٌد احمد صبحً مصطفً -  61

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

 تارٌخ وفً  213111 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  المعلومات تكنولوجٌا لخدمات تكنولوجً واي/ إلً التجاري االسم تعدٌل -  62

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ،

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  167787 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان احمد دمحم احمد -  63

  جنٌه  1111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً  177546 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم مرسى العال عبد مرسى -  64

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 213869    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفً مصطفً فؤاد احمد مجدي -  1

  لسم - المتراس خلؾ الكابالت شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 213852    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخالدي ابراهٌم محمود عبدالفتاح -  2

 برلم لٌد/  1742 برلم اودع/  امبروزو - الصعٌدى الؽٌط من متفرع شولى شارع 38/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

  دائم 213852 تابع

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 213852    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخالدي ابراهٌم محمود عبدالفتاح -  3

 لٌد/  1743 برلم اودع/  االرضى الدور - 11 رلم محل - المحمودٌة لناة شارع 332/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

  دائم 213852 تابع برلم

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 195973    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد دمحم فتحً مصطفً -  4

  لسم -المباري امامً( 11) محل 36 بلون 3 الخٌر بشاٌر الً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 213868    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصٌر دمحم عبدهللا صالح -  5

  لسم - خلدون ابن عماره النصر شارع 1 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 213867    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بالل عثمان عبدالحمٌد نجالء -  6

  لسم - جوهر طنطاوى شارع 11 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 213852    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخالدى ابراهٌم محمود عبدالفتاح -  7

  لسم - امبروزو - الصعٌدى الؽٌط من متفرع شولى شارع 38 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 213874    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لندٌل عبدالواحد عبدالموي رضا محمود -  8

  لسم - لبطان حافظ وشارع ٌكن باشا دمحم شارع ناصٌه 16 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 213873    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خالؾ دمحم المنعم عبد ابراهٌم -  9

   لسم - الهانوفٌل - الرضوان شارع من الصدٌك بكر ابو شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 213852    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخالدى ابراهٌم محمود عبدالفتاح -  11

  لسم - االرضى الدور - 11 رلم محل - المحمودٌة لناة شارع 332 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 157771    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بركات فكرى بركات فهمى -  11

  لسم - سابما الكبٌر التل بدوي أحمد المشٌر شارع 12/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 157771    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بركات فكرى بركات فهمى/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  12

  لسم - سابما الكبٌر التل بدوي أحمد المشٌر شارع 12/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 183364    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم طه ٌاسٌن دمحم -  13

  لسم - الخضراء الروضه - الجدٌد ٌوسؾ ابو شارع اول دور شمه/  الً الرئٌسً العنوان تعدٌل ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 213876    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجب احمد حسن السٌد حسن -  14

  لسم - سنان شارع 9 محل ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 199121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم سعٌد عٌد -  15

  لسم - الزراعٌة مسعود سٌدى جمعٌة واربج - بكر ابى بنت اسماء شارع/  الى العنوان تعدٌل ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21211312 تارٌخ وفً 199121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم سعٌد عٌد - كار عٌد/  الى التجارى االسم تعدٌل -  16

 - الزراعٌة مسعود سٌدى جمعٌة بجوار - بكر ابى بنت اسماء شارع/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

  لسم

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 213872    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم حمزه صبحً دمحم -  17

  لسم - الفٌروز مدرسة بجوار الهانوفٌل رضوان شارع من الشعراوى متولً شارع ،:   الـتأشٌر

 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 137416    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهنى نادى ناجح -  18

 للرئٌسً التجارٌه السمه اضافه/  كهربائٌه اجهزه/  لٌصبح 2114/12/25 فً 11298 برلم المودع االخر الرئٌسً نشاط تعدٌل

  الكهربائٌه لالجهزه المدس معرض/  لتصبح 2114/12/25 فً 11297 برلم المودع االخر

,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 213871    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالفتاح ٌمنى -  19

  لسم - الهانوفٌل - بالدراٌسة الخطاب بن عمر شارع النور ام محمصة خلؾ ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 213875    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان سالم دمحم احمد دمحم - التصوٌر ماكٌنات لصٌانه سالم -  21

  لسم - الهانوفٌل من خٌرهللا خلٌل شارع 16 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312

 وصؾ , العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 198299    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن رزق كامل بخٌت -  21

  لسم - المستعمره - الكهرباء شارع/  الً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 161175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشحات احمد الشحات احمد -  22

 بمشروع( 512) الوحده- علوى الخامس الدور -(2) رلم نموذج- الكراسته باب تنظٌم أ 12/  الى الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

   لسم- بورتوتاور

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 187424    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم جمال اسالم -  23

  لسم- 1 رلم عمار ونص 22 الكٌلو الرئٌسى ابوتالت/  الى النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 181386    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح الرؤوؾ عبد صالح هانً -  24

 - المدٌم العرب برج مدرسه بجوار - بهٌج/ إلً العنون تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 213881    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم عبدالفتاح دمحم -  25

  لسم - متر 51 بحوالً زفٌر مطعم بجوار للبترول االسكندرٌة شركة امام المكس ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 213881    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم علً احمد السٌد دمحم -  26

  لسم - الهانوفٌل - دانتٌال مول بجوار الكنفانً عرفه امام الدراٌسة 16 الكٌلو مطروح اسكندرٌة طرٌك16 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 198522    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، انٌس فتحى عادل رامى -  27

  لسم - الحدٌد السكه لبلً بدالمادرع الصحابه مسجد شارع 12/ إلً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 213879    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود ذكً جمال احمد -  28

  لسم - سابما جعفر الرصافه كاظم موسً وناصٌه جعفر شارع تماطع شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 213877    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطا بدروس فضلى سامح سالى -  29

  لسم- البٌطاش- شمس عٌن تمسٌم الطلخاوى اسماعٌل شارع مع الصدٌك ابوبكر شارع 166 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 189371    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الحمٌد عبد  دمحم دمحم -  31

 رلم مكتب - الجمرن- النصر شارع من متفرع خلدون ابن مستوصؾ خلؾ االداري النصر عمارة/  إلً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 لسم - الرابع الدور -412

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 213878    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسً حسن محمود سعٌد -  31

  لسم - المالح لبو شارع 22 ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 213884    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن حسن دمحم محمود -  32

 لسم - الصحراوى اسكندرٌة طرٌك 28 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 211163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل احمد سٌد الوهاب عبد دمحم -  33

  لسم - ؼانم اسماعٌل شارع من الصاحب شارع 31,  11/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 213883    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم السٌد دمحم السٌد حنان -  34

  لسم- الوردانى شارع 23 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 111822    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زؼلوله  على دمحم دمحم -  35

  دائم 111822 تابع برلم والممٌد/  1991/11/11 فى 6429 برلم المودع الفرع محو تم ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 111822    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زؼلوله  على دمحم دمحم -  36

 8 البوابة بعد سابما - حالٌا زؼٌو ام - البٌئة شئون خلؾ الصفا مسجد شارع/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

  لسم - النهاٌة لبل ٌمٌن زؼٌو ام طرٌك ثم شمال الدخٌلة طرٌك

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 181918    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد المنعم عبد منً -  37

  لسم - الهانوفٌل - 32/31/31 محل الصفا دٌار مالن اتحاد مطروح طرٌك/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 213885    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فتحً الرحمن عبد دمحم -  38

 لسم - العنب ؼٌط- 2 الخٌر بشاٌر 1 رلم محل 1 رلم بلون ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 94148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز  عبدالراضى  احمد  حسٌن -  39

 لسم - باشا مرتضى العطار ابراهٌم 35/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 213882    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر على عبدالرازق دمحم حسنى -  41

 - ٌوسؾ ابو - الصابرٌن مسجد بجوار 3 رلم الرابع بالدور شمة - حجاج جزارة امام مطروح اسكندرٌة رعشا ،:   الـتأشٌر وصؾ

  لسم

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 213889    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه ؼبلاير جمال سٌمون -  41

  لسم - الماسة مكتبة امام الرئٌسى البٌطاش شارع 84 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 213887    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد جبر عباس كثلوم ام -  42

 لسم- خورشٌد حاره 1 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 213891    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهنً صالح عبدالمسٌح بوال -  43

  لسم - زٌدان شارع 9 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 213888    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدؼارى سعد دمحم السٌد دمحم مؤمن -  44

  لسم - 17 رلم منزل امام 21 كٌلو مطروح اسكندرٌة طرٌك من المٌكانٌكى بلٌه شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 211163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل احمد سٌد الوهاب عبد دمحم -  45

  لسم -( 13) الدور - ؼانم اسماعٌل شارع من الصاحب شارع 13-11/  لٌصبح العنوان توضٌح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 213886    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان على حسن دمحم حسن -  46

 لسم -المبارى-( 3) الخٌر بشاٌر- الوطنٌه السٌارات تموٌن خدمه محطه ،:   الـتأشٌر

 ؾوص,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 196682    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً دمحم حامد دمحم حامد -  47

  لسم - الدرداء  ابً  شارع 71 الً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 192419    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاى عبده فتحى هانى -  48

 فً 8117 برلم والمودع( الؼٌر جنٌها الؾ خمسمائه) 511111/ ألً االخر الرئٌسً مال رأس تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

2121/12/11 

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 213892    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس عبدهللا نشات مٌرنا -  49

  لسم - العمده شارع من على دمحم شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 213894    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالرحمن شعبان دعاء -  51

  لسم - العاص بن عمرو شارع مطروح اسكندرٌة طرٌك لبلً 2105 كٌلو ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 213891    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود حمدي دمحم عماد احمد -  51

 - المنزلٌه لالدوات الدخٌله معرض اعلً علوي االول بالدور 5 شمه والصلب الحدٌد مساكن 4 رلم عمار ابوٌوسؾ ،:   الـتأشٌر

 لسم

 تم 21211318 تارٌخ وفً 213896    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لراعه احمد دمحم احمد/ المجمدة للحوم الجدٌد بروتٌن -  52

  لسم - هانوفٌل الكهرباء شركة امام مطروح اسكندرٌة شارع 17 كٌلو ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 211363    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسى عٌد عبدالحمٌد عبدالهادى احمد -  53

  لسم - ٌوسؾ ابو الهادي مسجد بجوار - الصفوه برج والصلب الحدٌد اخر/ إلً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 213895    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم شحاته السٌد احمد -  54

  لسم - المباري مسجد شارع 78 بجوار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 213893    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خشبة أبو السٌد دمحم السٌد هبه -  55

  لسم -( 22) شمة االول المباري 2 مدخل 11 بلون الجدٌدة المفروزة مساكن ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 213911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ دمحم دمحم جالل حسن جمال -  56

  لسم - جنٌد الشٌخ ناصٌه النصر شارع 11 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 213899    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌكاري محمود ابراهٌم دمحم طارق -  57

  لسم - النصر شارع 11 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 186544    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ملن فلمون عوض صفوت -  58

  دائم 186544 تابع برلم لٌد/  1987 برلم اودع/  الرصافة - اٌوب احمد شارع 15 امام/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 213898    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرازق عبد سعٌد السٌد سعٌد -  59

  لسم - االسكندرانً شارع 117 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 186544    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ملن فلمون عوض صفوت -  61

  لسم - الرصافة - اٌوب احمد شارع 15 امام  ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 213916    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزكً سٌون دمحم الحسٌن -  61

  لسم - الكانتو سوق شارع 6 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 99776    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن عالء حسن محى -  62

  لسم - االرضً بالدور الداخل شمال بمنافعها ؼرفه - البنا الشٌخ شارع 21/ لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 213913    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن دمحم حسن ٌاسمٌن -  63

  لسم - المعدا وخلؾ شٌفٌرولٌه منصور امام الصحراوي لبلً 28 الكٌلو ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 213917    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم جابر محمود اسالم -  64

  لسم - الشرلٌة المٌنا شارع 15 ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 213915    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم اسماعٌل محمود زكرٌا اسماعٌل - والفاكهة للخضر اسماعٌل -  65

  لسم - موجه كافٌه وبجوار اموره استودٌو خلؾ المسم شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 213914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم خمٌس مجدى ابراهٌم -  66

  لسم - نجٌب باشا عثمان شارع 38 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 213912    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاره محروس كامل رفعت -  67

  لسم - العمار مدخل ٌمٌن محل - بن محرم - الظافر شارع 13 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 188545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسان دمحم معوض اٌمن -  68

  لسم - بحرى عبدالمادر زاوٌه - المدرسه شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 213919    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسوي احمد احمد كمال ثروت -  69

  لسم - اٌمان/د صٌدلٌة بجوار الخضراء الروضة ٌوسؾ ابو شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 213918    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً احمد صالح دمحم -  71

  لسم - الصبحٌه - العمده شارع من بدر شارع 15 ،:   الـتأشٌر

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 198571    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هلٌل بدوى دمحم دمحم -  71

 دائم 198571 تابع برلم والممٌد 2121/9/24 فى 5958 برلم المودع الفرع الؽاء ،

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 198571    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هلٌل بدوى دمحم دمحم -  72

  لسم - المبارى سٌدى مسجد شارع من المتفرع 217 شارع/  الى الرئٌسى المركز تعدٌل ،

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 212366    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن محمود دمحم احمد عبدهللا -  73

 212366 تابع برلم ولٌد 2121/8/31 فى 5157 برلم المودع االخر الرئٌسى محو و الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 212816    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البٌومً ابراهٌم اٌوب دمحم مصطفً -  74

  ملس - اٌزٌس شارع مكرر ادارى مٌزان - صحٌفه 31,  29,  27/  الى النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 213911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه عطٌه الرحمن عبد دمحم -  75

  لسم -69 بلون 3 الخٌر بشاٌر الشباب بمدٌنه 3,2 المحالت ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 188545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسان دمحم معوض اٌمن -  76

  دائم 188545 تابع برلم لٌد/  2151 برلم اودع/  بحرى عبدالمادر زاوٌة المدرسة شارع/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 188545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسان دمحم معوض اٌمن -  77

  دائم 188545 تابع برلم لٌد/  2151 برلم اودع/  بحرى عبدالمادر زاوٌة المدرسة شارع/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحائط لورق حبشى صالح - ابراهٌم نسٌم حبشى صالح/  الى التجارى االسم ٌعدل -  78

 من الصدٌك ابوبكر شارع/  إلً النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 146316

  لسم - االسالم نور

:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 146316    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم حبشى صالح -  79

  لسم - االسالم نور من الصدٌك ابوبكر عشار/  إلً النشاط عنوان تعدٌل ،

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 213911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المجٌد عبد السالم عبد دمحم -  81

  لسم - االرضً الدور 2 رلم محل ٌولٌو 26 طرٌك 61 ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 213911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه عطٌه عبدالرحمن دمحم -  81

 برلم اودع/  مطعم ونشاطه/  المبارى - 69 بلون - 3 الخٌر بشاٌر الشباب بمدٌنة 3,  2 محالت/  كائن اخر رئٌسى ،:   الـتأشٌر

 دائم 213911 برلم لٌد/  2171

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 213911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه عطٌه عبدالرحمن دمحم -  82

  لسم - 69 بلون - 3 الخٌر بشاٌر الشباب بمدٌنة 4 رلم المحل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 213916    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محجوب عبدالكافى محمود عبدالسالم -  83

  لسم - البحر على اكتوبر 6 النخٌل شاطئ 23/  3 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 213918    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبده متولى دمحم رحاب -  84

  لسم - الهانوفٌل - رضوان مسجد شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 213912    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عمر حافظ علً اسامه -  85

  لسم - والصلب الحدٌد شارع - ٌوسؾ ابو ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 213917    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوي احمد احمد محمود - للحداده بدوي -  86

  لسم - الساحه امام البحرٌه شارع ،:   الـتأشٌر صؾو,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 213911    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه عطٌه الرحمن عبد دمحم -  87

/  وتركٌب فن مخبز نشاطه( / 69) بلون( 3)الخٌر بشاٌر الشباب بمدٌنه( 4) رلم المحل/ اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 دائم 213911 تابع برلم ولٌد/  2182 برلم اودع/  الؼٌر فمط الفان 2111 ماله راس

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 179975    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سنجاب صابر صدٌك خمٌس -  88

  لسم - الصوالح شارع 39 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 179975    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سنجاب صابر صدٌك خمٌس -  89

 برلم لٌد/ 2118/11/4 افتتاحه تارٌخ/  بلدى الى نصؾ مخبز نشاطه/  االبعادٌه 11 خلؾ هارون حاره 7 عنوانه ،:   الـتأشٌر

 دائم 179975

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 213915    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم دسولً ابراهٌم -  91

ِِ  لبلً 26 كٌلو ،:   الـتأشٌر ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ  75 بلون 26 كٌلو مساكن مطروح A ِط

  لسم - 2 محل( 2) مدخل

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 195157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خفاجه دمحم حسن دمحم سعٌد -  91

 شارع 21 فى الكائن - المحمول واجهزه اكسسوارات وبٌع الدراجات وصٌانه تاجٌر/  إلى االخر الرئٌسً نشاط تعدٌل ،:   الـتأشٌر

  لسم - كلٌوباترا - محل - بشٌر ابن

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 179975    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سنجاب صابر صدٌك خمٌس -  92

 اودع/  جنٌه 11111 ماله ورأس/  مؽلفة زٌوت بٌع ونشاطه/  الصوالح شارع 39/  كائن اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 دائم 179975 تابع برلم لٌد/  2186 برلم

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 213913    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نعمان هللا فرج حسن الدٌن صالح -  93

  لسم - البوسته بجوار المؽاربه سوق ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 213914    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد دمحم سعٌد اسالم -  94

  لسم - الهانوفٌل - والحجاز االندلس 32 عمارة ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 213921    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد السٌد رزق دمحم السٌد -  95

  لسم - المكس- 21 رلم عماره - الحمراء المكس سواحل مساكن 7,8 ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 213898    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرازق سعٌد السٌد سعٌد -  96

  لسم - بن محرم شارع 71 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 213898    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرازق سعٌد السٌد سعٌد -  97

 برلم ولٌد 1981 برلم اودع/  2121/3/9 افتتاحه تارٌخ/  وفالفل فول مطعم نشاطه/  نىاالسكندرا شارع 117 عنوانه ،:   الـتأشٌر

  دائم 213898

 تارٌخ وفً 213921    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برٌن برٌن عبدالستار - والتورٌدات العمومٌة للمماوالت برٌن -  98

  لسم - موكا كافتٌرٌا بجوار الرئٌسً اكتوبر 25/4 شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 213867    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بالل عثمان عبدالحمٌد نجالء -  99

  لسم - جوهري طنطاوي شارع 11/  العنوان ٌصبح و رئٌسً محل لٌصبح الفرع كٌان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 213867    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بالل عثمان عبدالحمٌد نجالء -  111

 الجدٌد المولؾ شارع من متفرع مستجد شارع/  الفرع عنوان ٌصبح و فرع لٌصبح الرئٌسً المحل كٌان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 حماده كوم دائم 3876 برلم الممٌد و لدلنجاتا مركز صمر عبدالواحد عبدهللا بملن

,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 213898    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرازق عبد سعٌد السٌد سعٌد -  111

 ماله راس/  جاهزه مالبس بٌع نشاطه/  بن محرم شارع 71/  بالعنوان كائن اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

 دائم 213898 تابع برلم ولٌد 2152 برلم اودع/  الؼٌر فمط جنٌها االؾ عشره 11111

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 213928    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا مصطفى دمحم السٌد منال -  112

 لسم - الراهبات بٌت امام - البحرٌة الدخٌلة شارع الرحمة مسجد شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 213923    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عٌد السٌد محمود -  113

  لسم - الهانوفٌل الفتح مسجد بجوار خٌرهللا شارع من برٌكه الحاجة شارع ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 192964    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبده سلٌمان دمحم احمد -  114

  لسم - الورش تماطع المزرعه شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 192964    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبده سلٌمان دمحم احمد -  115

 نشاطه/  الدمحمى مسجد امام البٌطاش حلمى عباس مستشفى امام مطروح طرٌك من متفرع البستان شارع 15 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 دائم 192964 برلم ولٌد 1286 برلم اودع/  2114/2/13 افتتاحه تارٌخ/  منظفات وبٌع وتعبئه تصنٌع

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 213926    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبده احمد دمحم مرسً -  116

  لسم - العبانً حاره 3 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 213922    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌعموب وٌصا مٌالد جوزٌؾ -  117

  لسم - خطاب/ د صٌدلٌه بجوار 2 اكتوبر مدخل اول ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 213929    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت منصور رزق امٌن -  118

  لسم - الزٌت مخزن شارع اول الهجانه عزبه ،:   الـتأشٌر

 , العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 192964    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبده سلٌمان دمحم احمد -  119

 1111 ماله راس/  منظفات مصنع نشاطه/  الورش تماطع المزرعه شارع/  فى كائن اخر رئٌسى افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصؾ

  دائم 192964 تابع برلم ولٌد 2161 برلم اودع/  الؼٌر فمط جنٌه الؾ

 تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 213925    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن زٌن احمد احمد شولى ٌحٌى اٌمن -  111

  لسم - 917,  913 رلم محل الحرفٌن مدٌنة ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 213937    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم ابراهٌم احمد سمر -  111

  لسم - للسٌارات الصاوي مركز بجوار ٌوسؾ أبو-( الجوٌة الماعدة) الجٌش شارع ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 188651    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد ابو على دمحم عمرو -  112

 من المتجه الطرٌك بمبنى مرؼم بمنطمه المدٌم الصحراوى اسكندرٌه طرٌك 26 كٌلو/ كائن اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 تابع برلم ولٌد2231 برلم اودع 11111 ماله راس/والدٌكوروالنجؾ االضاءه وحدات لتصنٌع مصنع/االسكندرٌه الى الماهره

 دائم 188651

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 188651    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد ابو على دمحم عمرو -  113

 لسم - االسكندرٌه الى الماهره من المتجه بالطرٌك بمبنى مرؼم بمنطمه المدٌم الصحراوى االسكندرٌه طرٌك 26 كٌلو ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 188651    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد ابو على دمحم عمرو -  114

 تارٌخ/  عامه تورٌدات نشاطه/علوى الرابع الدور العصافره دٌنىال المعهد 31ش من متفرع واالمل النور شارع ،:   الـتأشٌر

 دائم 188651 برلم ولٌد 39 برلم اودع/  2111/12/29 افتتاحه

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 213935    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه دمحم علً دمحم حاتم -  115

  لسم - رافت دمحم الدكتور شارع 11 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 213932    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼزال دمحم عبدالعظٌم ٌسري شٌماء -  116

  لسم - الطلخاوي ابراهٌم علً شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 211321    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الؽبوري حسن علً وجٌه -  117

 المبرة خلؾ والكائن اخر رئٌسى لٌصبح البحٌرة محافظة دمنهور ؼرفة دائم 7714 برلم الممٌد الرئٌسى كٌان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 محوه وتم البحٌرى حسن على عبده/  بملن

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 211321    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الؽبوري حسن علً وجٌه -  118

 برج االبٌض البٌت خلؾ الدٌن كمال شارع/  والكائن الرئٌسى المركز هو لٌصبح االخر الرئٌسى المحل كٌان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

  لسم - ٌوسؾ ابو - خلٌل درة

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 213938    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المٌحى دمحم ٌسن احمد -  119

  لسم - الرمل محطه شكور شارع(  11,  8)  رلم عمار ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 213938    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المٌحى دمحم ٌسن احمد -  121

 وعموم الجمركى والتخلٌص السٌارات ؼٌار ولطع والمواتٌر السٌارات تجاره نشاطه/  الوزان دمحم سعدٌه/ بملن سندٌون ،:   الـتأشٌر

  دسوق 22985 برلم ولٌد 2115/1/5 افتتاحه تارٌخ/  والتصدٌر االستٌراد

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 211321    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الؽبوري حسن علً وجٌه -  121

 المبرة خلؾ والكائن اخر رئٌسى لٌصبح البحٌرة محافظة دمنهور ؼرفة دائم 7714 برلم الممٌد الرئٌسى كٌان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 محوه وتم البحٌرى حسن على عبده/  بملن

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 211321    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الؽبوري حسن علً وجٌه -  122

 برج االبٌض البٌت خلؾ الدٌن كمال شارع/  والكائن الرئٌسى المركز هو لٌصبح االخر الرئٌسى المحل كٌان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

  لسم - ٌوسؾ ابو - خلٌل درة

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 213931    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبدالنبً احمد حسٌن -  123

  لسم - مهنا اسماعٌل شارع 119 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 213934    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دسولً احمد احالم -  124

  لسم - البٌطاش - 2 السمالٌهً شارع 11 ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم 21211317 تارٌخ وفً 179459    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  مراد بولت الٌكس)   حنا عزٌز ابراهٌم مراد -  125

 عباس مدرسه خلؾ البوصه شارع 3 بوالق/  بالعنوان الماهره محافظه فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

  1 رلم محل

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 186271    رلمب لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن رزق احمد مصطفى -  126

 سٌارات ؼٌار لطع/  لٌصبح 2121/1/3 فً 26 برلم المودع االخر الرئٌسً نشاط تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 213933    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لمر حسن دمحم ابراهٌم هانً -  127

  لسم - العاشره ابٌس - لمعً مول بجوار الدائري الطرٌك ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 213936    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سوٌلم عبدالمطلب محمود سمٌر وسٌم -  128

  لسم - الهانوفٌل - الموٌري لصر شارع من الحك مسجد امام ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 192148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدر دمحم سٌك محمود حماده -  129

  لسم - البٌطاش -محل- الرملى الطوب شركه امام/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تم 21211318 تارٌخ وفً 213941    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور احمد السٌد دمحم مجدي - للرحالت مجدي -  131

 مطروح اسكندرٌة االٌمان مسجد شارع من متفرع الكوثر شارع 115 بحري الهانوفٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

  لسم - علوي االول الدور - بحري الساحلً

 تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 213942    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد دمحم حسن دمحم - للعطاره حسن -  131

  لسم - الحدٌنً صالح شارع 17 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 193471    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرؼلى على دمحم دمحم سماح -  132

  لسم- البٌطاش شارع من السابع الدور شمه- النجار عمارة- الماعدة عشار/ إلً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وفً 193471    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرؼلى على دمحم دمحم سماح - فرؼلى اتٌلٌه/  الى التجارى االسم تعدٌل -  133

 من السابع الدور شمه- النجار عمارة- الماعدة شارع/ إلً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ

  لسم- البٌطاش شارع

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 176195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌد دمحم احمد عٌد سعٌد -  134

 معرض نشاطه/   االرضى بالدور محل العنب ؼٌط 23 رلم سعد بحاره تنظٌم 5/  كائن اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر

 دائم 17619 تابع برلم ولٌد 2244 برلم اودع/ الؼٌر فمط جنٌها الؾ وعشرون خمسه 25111 ماله راس/  بالستٌن منتجات

 وفً 176195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌد دمحم احمد عٌد سعٌد/ للبالستٌن عوٌد/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل -  135

 العنب ؼٌط 23 رلم سعد بحاره تنظٌم 5/  كائن اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ

 برلم اودع/ الؼٌر فمط جنٌها الؾ وعشرون خمسه 25111 ماله راس/  بالستٌن منتجات معرض نشاطه/   االرضى بالدور محل

 دائم 17619 تابع برلم ولٌد 2244

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 213943    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدهللا عبدالخالك خضره -  136

  لسم- ادرٌس ٌوسؾ الدكتور مدرسه امام االتوبٌس موفك بعد المدٌمه الناصرٌه العامرٌة 156 شارع 13 عمار ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 146442    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمد حسٌن هنداوى -  137

  -العرب برج مطار طرٌك الزراعٌه مرٌوط كامل مصطفً منطمه/  الً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 176195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌد دمحم احمد عٌد سعٌد -  138

/  الؽٌر لحساب البالستٌن وتجهٌز تصنٌع نشاطه/  بحرى ابوسته خلؾ الصحراوى الماهره اسكندرٌه طرٌك 27 كٌلو ،:   الـتأشٌر

 دائم 176195 برلم ولٌد 9641 برلم اودع/  2117/11/2 افتتاحه تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 176195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌد دمحم احمد عٌد سعٌد -  139

 لسم -  االرضى بالدور محل العنب ؼٌط 23 رلم سعد بحاره تنظٌم 5 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 213939    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سمعان عزٌز سمعان سمٌر جورج -  141

  لسم - منشا شارع 11 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 21211318 تارٌخ وفً 213941    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التكالً بٌومً مصطفً خالد - التكالً ومطعم كافٌترٌا -  141

 لسم -ٌوسؾ ابو - الصٌاد صٌدلٌه بعد - الخضراء الروضه شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 تارٌخ وفً 213944    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المٌكانٌكٌة للعدد عٌسوي - حسن احمد عٌسوي رمضان احمد -  142

  لسم - المزلمان بعد صالح ابراهٌم لرٌه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318

,  العنوان تعدٌل مت 21211318 تارٌخ وفً 213945    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صباح محمود الحافظ عبد محمود -  143

  لسم - المطانً ماركت سوبر امام عرابً احمد لرٌه ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 192148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( الرخام وتورٌد للمماوالت البدر)-بدر دمحم سٌؾ محمود حماده -  144

 لٌصبح 2121 لسنة 3592 برلم المودع االخر الرئٌسى نشاط و عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318

 مجمده طٌور بٌع/  نشاطه لٌصبح و الدخلٌة لسم - الٌطاش - محل - الرملى الطوب شركه امام/ 

 وفً 192148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدر دمحم سٌؾ محمود حماده - الرخام لتورٌد البدر/  التجارى االسم تعدٌل -  145

 2121 لسنة 3592 برلم المودع االخر الرئٌسى نشاط و عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ

 مجمده طٌور بٌع/  نشاطه لٌصبح و الدخلٌة لسم - الٌطاش - محل - الرملى الطوب شركه امام/  لٌصبح

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 213118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم اللطٌؾ عبد عاطؾ لٌلى -  146

  لسم -(  1 نموذج)  وحده - االدارى المٌزان الدور - كلٌوباترا - طٌبة شارع 229 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 213118    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم عبداللطٌؾ عاطؾ لٌلً -  147

 برلم اودع( /  1 نموذج)  وحده - االدارى المٌزان الدور - كلٌوباترا - طٌبة شارع 229/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

  دائم 213118 تابع برلم لٌد/  2315

 وصؾ,  العنوان دٌلتع تم 21211321 تارٌخ وفً 213946    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق السٌد دمحم اشرؾ -  148

  لسم - الطاهر مستشفً شارع - ٌوسؾ ابو- الكبٌر مسجد امام الخضراء الروضة شارع14 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 187162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم ٌالوت رمضان اٌمن -  149

 الماهرة اسكندرٌة طرٌك 25 الكٌلو االدوٌة شركة امام الكهرباء شارع/  كائن اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 دائم 187162 تابع برلم لٌد/  2295 برلم اودع/  جنٌه 11111 ماله ورأس/  معدات مٌكانٌكا ورشة ونشاطه/  الصحراوى

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 213181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌؾ الدٌب دمحم شكري -  151

  لسم - ربٌع دمحم نجارة ورشة بجوار - توشكً مساكن بعد توشكً شارع/  إلً الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 213181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبداللطٌؾ الدٌب دمحم شكري -  151

  لسم - 2121/1/18 فً 411 برلم المودع اآلخر الرئٌسً إلؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 187162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم ٌالوت رمضان اٌمن -  152

  لسم - الصحراوى الماهرة ٌةاسكندر طرٌك 25 الكٌلو االدوٌة شركة امام الكهرباء شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 187162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم ٌالوت رمضان اٌمن -  153

 التعبئة ماكٌنات وصٌانة وتركٌب تورٌد ونشاطه/  االزارٌطة - بدوى الحمٌد عبد شارع 33/  كائن اخر رئٌسى ،:   الـتأشٌر وصؾ

  دائم 187162 برلم لٌد/  2542 برلم اودع( /  ومستلزماته الكمبٌوتر اجهزة وتورٌد الطباعة ماعدا)  التورٌدات وعموم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 213947    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود سالمة عٌاد صبحى رجب -  154

 لسم - الصبحٌه صالح الشٌخ شارع تماطع النظامى حامد النمٌب شارع 21 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 198579    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد جاد سٌد دمحم -  155

  لسم - المباري الجندي ابن شارع 6/  لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 213952    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرلً ٌوسؾ عاشور دمحم -  156

  لسم -( 8 رلم محل) - الهانوفٌل - مكه اجٌاد شارع 16 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 211413    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالحمٌد دمحم محمود -  157

 ولٌد 2119/11/6 فى 9312 برلم المودع مبارن حسنى شارع خلؾ/  فى الكائن االخر الرئٌسى ومحو الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ

 211413 تابع برلم

 تارٌخ وفً 213954    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل محمود/  الحدٌد لتجاره اسماعٌل مكتب -  158

  لسم - الكافوري - الشربٌنً مزرعه خلؾ الحكٌم عبد شارع 31 كٌلو ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322

,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 213956    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال على -  159

  لسم - الهداٌا شارع 23 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 213957    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور عبدالحلٌم حسن هادى حسن -  161

  لسم - مصر بنن امام ناجى مسجد شارع 31 ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 213953    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عوض مصطفى عبدالعزٌز مصطفى -  161

 Bingo وامام لطونٌل وبجوار تمرٌبا متر 51 بجوار مصر بنن بجوار الرئٌسى البٌطاش شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  لسم - لاللعاب

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 213955    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان داود مورٌس ماجد -  162

 لسم - الهانوفٌل - الراشدٌن الخلفاء شارع ناصٌة الرئٌسً الهانوفٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 213962    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دروٌش احمد اشرؾ -  163

  لسم - االخبارٌه الترعه شارع حفٌظ نجع الجدٌده الناصرٌه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 213961    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا وهب جادالرب شعبان دمحم -  164

 لسم - بكر ابى بنت اسماء شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 213961    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تادرس مسعد فارس ناردٌن- والمراتب للمفروشات الفارس -  165

 اسكندرٌة طرٌك من 2 منزل - 21 شارع من متفرغ 11 شارع 3 الكٌلو ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323

  لسم - الصحراوي الماهرة

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 213958    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم العاطً عبد مختار عادل -  166

  لسم - السنٌن شارع 51 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 21211323 تارٌخ وفً 172291    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( للتورٌدات صبرى) انور دمحم صبرى مجدى صبرى -  167

 2111/7/7 بتارٌخ 6821 برلم المودع/  الجنٌنه شارع 15/  بالعنوان الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 172291 تابع برلم ولٌد

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 213964    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالوهاب فتحى محمود -  168

  لسم - الكهربائٌة لالدوات االسٌوطى بجوار الزٌت مخزن شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 211775    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم علً شعبان عماد -  169

 - 171 رلم وحدة - 2 رلم البالستٌكٌة الصناعات مجمع البتروكٌماوٌات طرٌك عبدالمادر زاوٌة/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 لسم

,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 213959    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم على عبدالمنعم على عمرو -  171

 لسم - 2 رلم محل االرضى الدور - ٌوسؾ ابو ماهر/  د صٌدلٌه امام - مفتاح جمعه شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 213963    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل دمحم دمحم دمحم بسام -  171

 لسم - شمس عٌن شارع من متفرع - البٌطاش زؼلول سعد شارع تماطع الرحمن مسجد شارع 13 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 198156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد هاشم رضا -  172

  لسم - المنتزه لبلً العصافرة الٌاسمٌن مدرسة خلؾ 31 شارع من الدٌن فخر دمحم شارع نهاٌة/ إلً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 162669    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لبٌب رمسٌس جوزٌؾ -  173

  لسم - مٌامى - محل - السادات انور دمحم شارع 13/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 213966    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش دمحم دروٌش اشرؾ -  174

 لسم -زوالق ابن شارع 8 ث 6 ،:   الـتأشٌر

 , العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 213965    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ملٌس عمر شعبان سعٌد وائل -  175

  لسم - بكٌر زاوٌة شارع 11 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 213971    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كشن ٌوسؾ فوزى انٌس -  176

  لسم - للزٌوت اسكندرٌه شركه بجوار السرٌع الطرٌك ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 159783    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمود حازم -  177

 البكباشً 16 من الوهاب عبد فاروق شارع 15/  والكائن 2121/2/13 فى 1281 برلم لمودع االخر الرئٌسى محو ،:   الـتأشٌر

  العٌسوي

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 213969    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرلاوى ابوالمكارم سعٌد محمود دمحم -  178

  لسم - االندلس معمل بجوار المسم شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 213179    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالؽفار عبدالوهاب سعد دمحم -  179

/  العرب برج مدٌنه الصؽٌره الصناعات مجمع(  أ)  نموذج( 24) رلم عنبر( 11) رلم وحده/  كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 دائم 213179 تابع برلم ولٌد 2511 برلم اودع

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 189976    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسكندر ادٌب مكرم ماٌكل -  181

 الهانوفٌل فً الكائن( / الؼٌر فمط جنٌها الؾ خمسون) جنٌها51111 لٌصبح اآلخر الرئٌسً المحل مال رأس تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 لسم - 2 رلم بكر ابو هللا سعد شارع ناصٌه رضوان شارع

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 191845    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجبان توفٌك مرتجى مٌنا -  181

 ( جنٌة الؾ خمسون)  51111/  لٌصبح 2121 لسنة 6731 برلم المودع االخر الرئٌسً مال راس تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 213973    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم ممرب حامد مبري -  182

  لسم - الحدٌد السكه محطه خلؾ المادر عبد زاوٌه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 213971    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سناده هللا عطا عادل جرجس -  183

  لسم - العباسى المهدى من متفرع الكعبة شارع 88 ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 213972    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تعالب كامل حسنى كامل -  184

  لسم - العمده فندق بجوار مطروح اسكندرٌة طرٌك 21 الكٌلو ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 213179    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالؽفار عبدالوهاب سعد دمحم -  185

 العرب برج مدٌنه الصؽٌره الصناعات مجمع(  أ)  نموذج( 24) رلم عنبر( 11) رلم وحده ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 213981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن السباعً ابوزٌد السٌد -  186

  لسم - نجٌب دمحم مدرسة امام الهانوفٌل مطروح االسكندرٌة طرٌك من اسالم مكتبه امام الخطٌب شارع ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 213979    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل حامد دمحم نوسه -  187

 لسم - 2 شمه 4مدخل 3 بلون - الجدٌده الناصرٌه مساكن ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ فًو 213981    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد رمضان هدٌر -  188

 لسم - الصبحٌه - العمده شارع من الزهراء شارع ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 213982    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاللى اسماعٌل حسن احمد -  189

  لسم - لبلى الهوارى لرٌه طرٌك بحرى 405 كٌلو الكافورى ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 213977    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان احمد حلمى محمود -  191

  لسم - تمام ابى شارع 14 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 213133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى حسن ٌوسؾ عطٌة دمحم -  191

 لسم - ٌوسؾ عطٌة منزل 27 الكٌلو - البحرى الزراع ابودٌب شارع/  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 213976    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد جمعه دمحم مسعد -  192

  لسم - الوردٌان - ٌوسؾ جاد شارع 8 ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 213974    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد عبدالسالم عباس سامً دمحم احمد -  193

  لسم - مخزن بجوار االدوٌة شارع المدٌمة الناصرٌة ،:   الـتأشٌر وصؾ, 

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( نصار موسً عمران دمحم حمدي بالل) والبطارٌات الكاوتش واصالح لبٌع العمران -  194

  لسم - الدٌن علً مسجد امام المسم شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 213978

,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 213975    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لرٌالوص اسكندر جمٌل بولس -  195

  لسم - سابما االبعادٌه - زٌان مصطفى الشهٌد شارع 31 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 184469    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح مصطفى لطفى نجوى -  196

 ولٌد 2699 برلم اودع/  2111/3/16 افتتاحه تارٌخ/  ألومٌتال بٌع نشاطه/   امبروزو - مهان بن شارع 5 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 دائم 184469 برلم

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 184469    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح مصطفى لطفى نجوى -  197

  لسم - الموظفٌن عزبه الشعراوى شارع من متفرع( 7) رلم محل ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 213188    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد دمحم المنعم عبد انور عبٌر -  198

  لسم - شكري امٌنه شارع من متفرع - الطارق برج طارق شارع 47،49 ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 184469    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد مصطفى لطفى نجوى -  199

  لسم - امبروزو - مهان بن شارع 5/ الى النشاط عنوان تصحٌح ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 184469    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد مصطفى لطفى نجوى -  211

 تصنٌع نشاطه/  الموظفٌن عزبه الشعراوى شارع من متفرع( 7) رلم محل/  كائن اخر رئٌسى محل افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 184469 تابع برلم ولٌد 2584 برلم اودع/الؼٌر فمط جنٌه االؾ خمسه 5111 ماله راس/  وعطاره ؼذائٌه منتجات وتوزٌع وتعبئه

  دائم

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 213983    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزوز احمد دمحم احمد دمحم -  211

  لسم - االسكندرانى شارع 81 ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 213987    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمعز انور سٌد الهدي نور - المهارات لتنمٌة نورالهدي مركز -  212

 - 1 رلم شمه - االول- الخطاب بن عمر شارع الدراٌسة الهانوفٌل العجمً 6 ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211329

  لسم

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 213985    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الدٌن كمال دمحم فاطمه -  213

  لسم - البٌطاش العجمً - 2 والسمالٌهً 6 رلم هللا ضٌؾ شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 213986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عسر محمود عبدالعلٌم شحاته -  214

  لسم - بن محرم - جالل عثمان شارع 23 ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 181371    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسً توفٌك فاٌز ٌاسر -  215

/  2645 برلم اودع/  الصعٌدى الؽٌط عمر االمٌر شارع من متفرع صابر ام الشهٌدة شارع/  كائن اخر رئٌسى افتتاح ،:   الـتأشٌر

  دائم 181371 تابع برلم لٌد

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 213988    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم محمود تمام -  216

  لسم - الهانوفٌل - مصر بنن شارع النور مسجد بجوار  اسٌد مساكن 3 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 213791    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌب محمود السمٌع عبد دمحم -  217

  لسم - الهانوفٌل - سما عماره 3 رلم محل السالم مسجد 4 رلم عمار/  إلً النشاط عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 213991    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم سعٌد احمد -  218

  لسم - المباري - لؤلؤ االمٌر من متفرع 8 شارع 3 ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 212847    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاهٌن دمحم ابراهٌم اٌمان -  219

  لسم - اول عامرٌة - العراوه - المدٌم الجٌش مبارن حسنً الزعٌم شارع/  إلً العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وفً 194997    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفً دمحم دمحم دمحم دمحم احمد - الخشبٌه المنتجات وتورٌد لتجارة عفٌفى -  211

 2117/11/8 فى 11114 برلم المودع االخر الرئٌسى المركز الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ

  194997 تابع برلم ولٌد

 وفً 194997    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفً دمحم دمحم دمحم دمحم احمد - الخشبٌه المنتجات وتورٌد لتجارة عفٌفى -  211

 شرق 18 بلون 51 رلم عمار/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ

  الثانٌه الصناعٌه المنطمه

 

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفً دمحم دمحم دمحم دمحم احمد - اباالخش لتصنٌع  عفٌفً/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل -  212

 فى 11114 برلم المودع االخر الرئٌسى المركز الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 194997

  194997 تابع برلم ولٌد 2117/11/8

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفً دمحم دمحم دمحم دمحم احمد - االخشاب لتصنٌع  عفٌفً/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل -  213

 51 رلم عمار/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 194997

  الثانٌه الصناعٌه المنطمه شرق 18 بلون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 213989    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده دمحم عبدهللا احمد -  214

  لسم - االرضى بالدور 4 شمه 46 بلون 21 الكٌلو مساكن 21 الكٌلو ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 125618    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخطٌب احمد حسن احمد -  215

 جنٌه 2111 ماله ورأس/  نمل مماوالت ونشاطه/  2116/7/12 فى 5957 برلم المودع االخر الرئٌسى المحل الؽاء ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 125618    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخطٌب احمد حسن احمد -  216

  لسم - البتروكٌماوٌات طرٌك مرؼم/  الى الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وفً 211745    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  بالسٌارات للنمل بسٌونً مكتب)  رفاعً ابراهٌم السٌد بسٌونً دمحم السٌد -  217

  لسم - باشا سنان شارع 11/  إلً النشاط تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 181371    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى توفٌك فاٌز ٌاسر -  218

 الؽذائٌة والمواد النشاط مجال فى التورٌدات عموم ونشاطه/  الصعٌدى الؽٌط عمر االمٌر شارع 7/  كائن اخر رئٌسى ،:   الـتأشٌر

 دائم 181371 برلم ولٌد/  2118/12/18 فى 11231 برلم اودع/  العمومٌة والمماوالت

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 181371    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى توفٌك فاٌز ٌاسر -  219

  لسم - الصعٌدى الؽٌط عمر االمٌر شارع من متفرع صابر ام الشهٌدة شارع ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 213992    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جابر السٌد جابر منً -  221

  لسم - العنب ؼٌط الجدٌده المنشٌة- الثانٌه المرحلة الحرفٌٌن مدٌنه 11/8 لطعه 19 محل ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 213995    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كونه علً ابراهٌم عبدالحكٌم عماد -  221

  لسم - االرضً بالدور الضحً زواٌة امام الموٌري لصر شارع ،:   الـتأشٌر وصؾ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 213997    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً عبدالفتاح انور احمد -  222

 الدور - 29 رلم شمه الفراعنه مستشفً شارع اول حالٌا الحرمٌن وشارع المطعانً مستور شارع بحري الدراٌسه ،  : الـتأشٌر

  لسم - الخامس

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشندى دمحم اسماعٌل جمال-والتصدٌر لالستٌراد جمال مؤسسه/الى التجارى االسم عدل -  223

 فى 12857 برلم المودع االخر الرئٌسى عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 131116

 الهندسى االتحاد/  الى التجارٌة سمته وتعدٌل صناعٌة تورٌدات/  الى نشاطه وتعدٌل المتولى سٌدى شارع 17/  الى  2117/12/17

 الصناعٌة للتورٌدات

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 131116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشندى دمحم اسماعٌل جمال -  224

 نشاطه وتعدٌل المتولى سٌدى شارع 17/  الى  2117/12/17 فى 12857 برلم المودع االخر الرئٌسى عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 الصناعٌة للتورٌدات الهندسى االتحاد/  الى التجارٌة سمته وتعدٌل صناعٌة تورٌدات/  الى

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 213996    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على دمحم عصام -  225

  لسم - الهانوفٌل - معاذ فوزى شرطة نمطة وامام الصٌنٌة مساكن امام ،:   الـتأشٌر

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 131116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشندى دمحم اسماعٌل جمال -  226

  لسم - المتولى سٌدى شارع 17/  الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 213998    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش دمحم مصطفً احمد - المعدات ؼٌار لمطع دروٌش -  227

 توتال بنزٌنه بجوار هاشم سعٌد عزبه الصحراوي الطرٌك لبلً 23 الكٌلو ،:   لـتأشٌرا وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331

  لسم - رٌو الٌكس وامام

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 124391   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصحن فاروق  على  عمرو -  1

 بعد واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ إصدار عدا فٌما دعاٌه منتجات توزٌع/ إلً النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 (2121/1/27 فً 41 برلم واردة امنٌه موافمه علً بناء  ) الالزمه التراخٌص علً الحصول

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 124391   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الصحن  عمرو وكاله -  2

 الحصول بعد واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ إصدار عدا فٌما دعاٌه منتجات توزٌع/ إلً النشاط تعدٌل

 (2121/1/27 فً 41 برلم واردة امنٌه موافمه علً بناء  ) الالزمه التراخٌص علً

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 195973   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد دمحم فتحً مصطفً -  3

 ؼازٌه ومٌاه جافه بماله/  الً النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 157771   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بركات فكرى بركات فهمى -  4

 األدوٌة فٌماعدا طبٌة مستلزمات بٌع/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 تارٌخ وفً 157771   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بركات فكرى بركات فهمى/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  5

 األدوٌة فٌماعدا طبٌة مستلزمات بٌع/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211312

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌب احمد دمحم احمد الدٌن حسام - البناء مواد لتورٌد الدٌب/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل -  6

 من 36 الفمرة عدا فٌما) والتصدٌر االستٌراد/ االنشطه اضافه:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 192511

 البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد) الوسائط متعدد الدولً والنمل( 19والمجموعه 6 المجموعه

 واٌجار وشراء وبٌع الحاوٌات وتنظٌؾ واالصالح والصٌانه والتشحٌم الؽسٌل واعمال البحرٌة االشؽال واعمل( والدولً الداخلً

 التطهٌر واعمال السفن علً الحاوٌات وتثبٌت وفن المالحٌة والتوكٌالت البضائع وتجمٌع والتفرٌػ الشحن خدمات وتمدٌم الحاوٌات

 بالسفن العنابر نظافه واعمال والحشرات لالفات التبخر

   رلمب لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌب احمد دمحم احمد الدٌن حسام - البناء مواد لتورٌد الدٌب/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل -  7

 علً الحصول وبعد االنترنت وخدمات العماله تورٌد عدا فٌما:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 192511

 المختصة الجهات من الالزمه التراخٌص

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( والتصدٌر االستٌراد وعموم العمومٌه للتورٌدات الدٌب)الدٌب احمد دمحم احمد الدٌن حسام -  8

 من 36 الفمرة عدا فٌما) والتصدٌر االستٌراد/ االنشطه اضافه:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 192511

 البري النمل تنظٌم جهاز من الالزمه التراخٌص علً الحصول بعد) الوسائط متعدد الدولً والنمل( 19والمجموعه 6 المجموعه

 واٌجار وشراء وبٌع الحاوٌات وتنظٌؾ واالصالح والصٌانه والتشحٌم الؽسٌل واعمال البحرٌة االشؽال واعمل( والدولً الداخلً

 التطهٌر واعمال السفن علً الحاوٌات وتثبٌت وفن المالحٌة والتوكٌالت البضائع وتجمٌع والتفرٌػ الشحن خدمات وتمدٌم الحاوٌات

 بالسفن العنابر نظافه واعمال والحشرات لالفات التبخر

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( والتصدٌر االستٌراد وعموم العمومٌه للتورٌدات الدٌب)الدٌب احمد دمحم احمد الدٌن حسام -  9

 علً الحصول وبعد االنترنت وخدمات العماله تورٌد عدا فٌما:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 192511

 المختصة الجهات من الالزمه التراخٌص

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 184393   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد دمحم ابراهٌم هوٌده -  11

 وبعد واالنترنت والمصاحؾ الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحؾ اصدار فٌماعدا)  مستندات تصوٌر/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 2121/2/15 فى 81 برلم ووارده 2121/2/8 فى 1192 برلم صادره امنٌه موافمه بموجب( ,  الالزمه التراخٌص على الحصول

,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 94148   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعزٌز  عبدالراضى  احمد  حسٌن -  11

 الومٌتال وبٌع تجمٌع/  الى النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 183938   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جبر سعد ناجى دمحم -  12

 النشاط مجال فى تورٌدات/ نشاط اضافه

,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 211163   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل احمد سٌد الوهاب عبد دمحم -  13

 التصدٌر عموم/  الى النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 151274   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد  محروس زٌن -  14

 فمط التصدٌر عموم/  الً التصٌر و االستٌراد/  نشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 179982   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النجارى احمد ابراهٌم احمد -  15

 وكٌمٌائٌة ومٌكانٌكٌة كهربائٌة ومماوالت( الكمبٌوتر واجهزة واالنترنت العمالة فٌماعدا) تورٌدات/  إلً النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 (االدوٌة فٌماعدا)

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 183851   برلم لٌده سبك  ، فرد جرتا ، دهب العٌسوى نبٌل اشرؾ -  16

 ( 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما)  استٌراد/  الى النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 171276   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد محمود حسن محمود -  17

 االستٌراد/  نشاط حذؾ:  التأشٌر

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 146316   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم حبشى صالح -  18

 حائط ورق وشراء بٌع/  إلً النشاط تعدٌل

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحائط لورق حبشى صالح - ابراهٌم نسٌم حبشى صالح/  الى التجارى االسم ٌعدل -  19

 حائط ورق وشراء بٌع/  إلً النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 146316

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 195157   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خفاجه دمحم حسن دمحم سعٌد -  21

 المحمول واجهزه اكسسوارات وبٌع الدراجات وصٌانه تاجٌر/ الً النشاط تعدٌل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 193651   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الفٌشى سعد رزق دمحم -  21

 الشاشات وتجمٌع صٌانه/  الً النشاط تعدٌل

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 186271   برلم لٌده سبك  ، فرد رتاج ، حسانٌن رزق احمد مصطفى -  22

 سٌارات ؼٌار لطع/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 171294   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼنٌم ٌوسؾ ابراهٌم سامً -  23

 ومماوالت تصدٌر/ إلً النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 172745   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور دمحم الحمٌد عبد عالء -  24

 والمواسٌر االسمنت منتجات صناعة/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وفً 172745   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  منصور دمحم الحمٌد عبد عالء) ستون منصور- الى التجارى االسم تعدل -  25

 والمواسٌر االسمنت منتجات صناعة/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317 تارٌخ

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 192148   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدر دمحم سٌك محمود حماده -  26

 مجمده طٌور بٌع/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 146442   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمد حسٌن هنداوى -  27

 اعالؾ تجاره/ لٌصبح النشاط تعدٌل

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 176167   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خزٌم امٌن كامل مصطفى -  28

 النشاط نفس على جاهزة ومالبس نسٌج صناعة نشاط اضافة تم:  التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 211621   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج عٌد ٌسرى عبدالرحمن -  29

 الماكوالت و المشروبات تحضٌر/  النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 191165   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الكرٌم عبد دمحم الرؤؾ عبد أحمد -  31

 كافٌهات واداره نمل مكتب/  إلً النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 ٌختار وفً 199493   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسانٌن الرحٌم عبد محمود دمحم -  31

 فمط للصٌانه معادن تشؽٌل/  الً حداده ورشه من النشاط تعدٌل:  التأشٌر

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 138766   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم سامح السٌد -  32

 جاهزة مالبس تجارة/  إلً النشاط تعدٌل

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 211775   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم علً شعبان عماد -  33

 بالستٌن مصنع/  الى النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 198352   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم على احمد فرج -  34

 حداده ورشة/  الى النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 تم21211323 تارٌخ وفً 212414   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتورٌدات للتصدٌر H.S - سلٌمان حسن احمد حسن -  35

 طبٌة ومستلزمات واسمدة واسمنت ملح وتورٌد التصدٌر/  الى النشاط مسمى تعدٌل:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 162669   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لبٌب رمسٌس جوزٌؾ -  36

 بٌتزا مطعم/  الى النشاط تعدٌل

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 83711   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح حسن نجٌب مصطفى -  37

 الؽذائٌه المواد و ومستلزماتها الدواجن وذبح وتصدٌر تفرٌػ/  الً النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 213254   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسمٌع سٌد محمود علً -  38

 النشاط مجال فً وتورٌدات عمومٌه مماوالت/  لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 195952   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود الؽنى عبد الفتاح عبد نبٌل -  39

 المماوالت/  نشاط حذؾ:  التأشٌر وصؾ

,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 213721   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجندى دمحم ابوالفتوح ممدوح دمحم -  41

 المفروشات و المالبس تصنٌع/  نشاط اضافة:  التأشٌر وصؾ

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 145695   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمران كٌالنى فؤاد دمحم -  41

 التصدٌر/  نشاط حذؾ

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمران كٌالنى فؤاد دمحم-والمخلالت الزٌتون وتعبئه لصناعه كٌالنى/الى التجارى االسم تعدٌل -  42

 التصدٌر/  نشاط حذؾ:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 145695

 تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 197485   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مبرون الحمٌد عبد الرازق عبد الحمٌد عبد -  43

 سٌارات ؼٌار لطع وبٌع سٌارات اصالح ورشه/  الً النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصؾ,  النشاط

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 171812   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر السٌد سامٌه -  44

 عمومٌه مماوالت/  نشاط اضافه

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 167787   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان احمد دمحم احمد -  45

 جمركً تخلٌص/ لٌصبح النشاط تعدٌل

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 213874   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لندٌل عبدالواحد عبدالموي رضا محمود -  1

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 213891   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود حمدي دمحم عماد احمد -  2

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 213917   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم جابر محمود اسالم -  3

 خاص: التأشٌر

 تارٌخ وفً 213921   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، برٌن برٌن عبدالستار - والتورٌدات العمومٌة للمماوالت برٌن -  4

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 213934   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دسولً احمد احالم -  5

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 213963   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل دمحم دمحم دمحم بسام -  6

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 213979   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل حامد دمحم نوسه -  7

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 213867   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بالل عثمان عبدالحمٌد نجالء -  8

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 213852   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخالدى ابراهٌم محمود عبدالفتاح -  9

 خاص: التأشٌر وصؾ

 تم21211318 تارٌخ وفً 213896   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لراعه احمد دمحم احمد/ المجمدة للحوم الجدٌد بروتٌن -  11

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 213913   برلم لٌده بكس  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن دمحم حسن ٌاسمٌن -  11

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 192964   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان عبده سلٌمان دمحم احمد -  12

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 213931   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عبدالنبً احمد حسٌن -  13

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 213946   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رزق السٌد دمحم اشرؾ -  14

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 213959   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم على عبدالمنعم على عمرو -  15

 خاص: التأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 213981   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد رمضان هدٌر -  16

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 213988   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم محمود تمام -  17

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 213873   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خالؾ دمحم المنعم عبد ابراهٌم -  18

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 213888   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدؼارى سعد دمحم السٌد دمحم مؤمن -  19

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 213911   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه عطٌه الرحمن عبد دمحم -  21

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 213922   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌعموب وٌصا مٌالد جوزٌؾ -  21

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 213929   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت منصور رزق امٌن -  22

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 213981   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن السباعً ابوزٌد السٌد -  23

 خاص: التأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 213987   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمعز انور سٌد الهدي نور - المهارات لتنمٌة نورالهدي مركز -  24

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211329

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 213868   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نصٌر دمحم عبدهللا صالح -  25

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 213883   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌم السٌد دمحم السٌد حنان -  26

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 179975   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سنجاب صابر صدٌك خمٌس -  27

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 213926   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبده احمد دمحم مرسً -  28

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 211321   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الؽبوري حسن علً وجٌه -  29

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 213938   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المٌحى دمحم ٌسن احمد -  31

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 213179   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالؽفار عبدالوهاب سعد دمحم -  31

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 213985   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم الدٌن كمال دمحم فاطمه -  32

 خاص: التأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 213986   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عسر محمود عبدالعلٌم شحاته -  33

 خاص: التأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 213998   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش دمحم مصطفً احمد - المعدات ؼٌار لمطع دروٌش -  34

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 211321   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الؽبوري حسن علً وجٌه -  35

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 213879   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود ذكً جمال احمد -  36

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 213886   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان على حسن دمحم حسن -  37

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 213911   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المجٌد عبد السالم عبد دمحم -  38

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 213911   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه عطٌه عبدالرحمن دمحم -  39

 خاص: التأشٌر وصؾ

 نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 213916   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محجوب عبدالكافى محمود عبدالسالم -  41

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 213918   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبده متولى دمحم رحاب -  41

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 213966   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش دمحم دروٌش اشرؾ -  42

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 213852   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الخالدى ابراهٌم محمود عبدالفتاح -  43

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 213878   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسً حسن محمود سعٌد -  44

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 213912   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن عمر حافظ علً اسامه -  45

 خاص: التأشٌر وصؾ

 نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 213917   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوي احمد احمد محمود - للحداده بدوي -  46

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 213923   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود عٌد السٌد محمود -  47

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 187162   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم ٌالوت رمضان اٌمن -  48

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 213952   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البرلً ٌوسؾ عاشور دمحم -  49

 خاص: التأشٌر
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,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 213958   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم العاطً عبد مختار عادل -  51

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 213965   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ملٌس عمر شعبان سعٌد وائل -  51

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 213991   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم سعٌد احمد -  52

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 213885   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فتحً الرحمن عبد دمحم -  53

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 213911   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ دمحم دمحم جالل حسن جمال -  54

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 213915   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ابراهٌم دسولً ابراهٌم -  55

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 213943   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد عبدهللا عبدالخالك خضره -  56

 خاص: التأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 213954   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل محمود/  الحدٌد لتجاره اسماعٌل مكتب -  57

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322

 الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 213956   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال على -  58

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 213971   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كشن ٌوسؾ فوزى انٌس -  59

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 213996   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على دمحم عصام -  61

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 213877   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطا بدروس فضلى سامح سالى -  61

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 213892   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس عبدهللا نشات مٌرنا -  62

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 213894   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالرحمن شعبان دعاء -  63

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 213916   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزكً ٌونس دمحم الحسٌن -  64

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 213933   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لمر حسن دمحم ابراهٌم هانً -  65

 خاص: التأشٌر وصؾ

 نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 213936   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سوٌلم عبدالمطلب محمود سمٌر وسٌم -  66

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة
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,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 213947   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود سالمة عٌاد صبحى رجب -  67

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 213964   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد عبدالوهاب فتحى محمود -  68

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 213977   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان احمد حلمى محمود -  69

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 213876   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رجب احمد حسن السٌد حسن -  71

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 213893   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خشبة أبو السٌد دمحم السٌد هبه -  71

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 213918   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً احمد صالح دمحم -  72

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 213898   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرازق سعٌد السٌد سعٌد -  73

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 213935   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفه دمحم علً دمحم حاتم -  74

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 213961   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا وهب جادالرب شعبان دمحم -  75

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 213976   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد جمعه دمحم مسعد -  76

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 213989   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده دمحم عبدهللا احمد -  77

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 213881   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم علً احمد السٌد دمحم -  78

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 213899   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌكاري محمود ابراهٌم دمحم طارق -  79

 خاص: التأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 213915   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم اسماعٌل محمود زكرٌا اسماعٌل - والفاكهة للخضر اسماعٌل -  81

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 176195   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌد دمحم احمد عٌد سعٌد -  81

 خاص: التأشٌر

 الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 213939   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سمعان عزٌز سمعان سمٌر جورج -  82

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

 تارٌخ وفً 213961   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تادرس مسعد فارس ناردٌن- والمراتب للمفروشات الفارس -  83

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323
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 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 213973   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم ممرب حامد مبري -  84

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 213881   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً دمحم عبدالفتاح دمحم -  85

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 213887   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد جبر عباس كثلوم ام -  86

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 213891   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهنً صالح عبدالمسٌح بوال -  87

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 188651   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد ابو على دمحم عمرو -  88

 خاص: التأشٌر

 تم21211318 تارٌخ وفً 213941   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، التكالً بٌومً مصطفً خالد - التكالً ومطعم كافٌترٌا -  89

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل

 تارٌخ وفً 213944   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المٌكانٌكٌة للعدد عٌسوي - حسن احمد عٌسوي رمضان احمد -  91

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318

 نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 213974   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد عبدالسالم عباس سامً دمحم احمد -  91

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( نصار موسً عمران دمحم حمدي بالل) والبطارٌات الكاوتش واصالح لبٌع العمران -  92

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 213978

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 213889   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه ؼبلاير جمال سٌمون -  93

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 213895   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم شحاته السٌد احمد -  94

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 213912   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بشاره محروس كامل رفعت -  95

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 213937   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم ابراهٌم احمد سمر -  96

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 213945   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صباح محمود الحافظ عبد محمود -  97

 خاص: التأشٌر وصؾ

 نوع تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 213969   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشرلاوى ابوالمكارم سعٌد محمود دمحم -  98

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 213975   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لرٌالوص اسكندر جمٌل بولس -  99

 خاص: التأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 213875   برلم دهلٌ سبك  ، فرد تاجر ، رضوان سالم دمحم احمد دمحم - التصوٌر ماكٌنات لصٌانه سالم -  111

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312
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,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 188545   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم حسان دمحم معوض اٌمن -  111

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 213919   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌسوي احمد احمد كمال ثروت -  112

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 213921   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد السٌد رزق دمحم السٌد -  113

 خاص: التأشٌر وصؾ

 الشركة نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 213118   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم اللطٌؾ عبد عاطؾ لٌلى -  114

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 213962   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دروٌش احمد اشرؾ -  115

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 181371   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى توفٌك فاٌز ٌاسر -  116

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 213992   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جابر السٌد جابر منً -  117

 خاص: التأشٌر

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 213884   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن حسن دمحم محمود -  118

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 213898   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرازق عبد سعٌد السٌد سعٌد -  119

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 186544   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ملن فلمون عوض صفوت -  111

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 213928   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا مصطفى دمحم السٌد منال -  111

 خاص: التأشٌر وصؾ

 تم21211318 تارٌخ وفً 213941   برلم لٌده سبك  ، دفر تاجر ، منصور احمد السٌد دمحم مجدي - للرحالت مجدي -  112

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل

 نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 213942   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحمٌد عبد دمحم حسن دمحم - للعطاره حسن -  113

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 213971   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سناده هللا عطا عادل جرجس -  114

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 213972   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تعالب كامل حسنى كامل -  115

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 213982   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاللى اسماعٌل حسن احمد -  116

 خاص: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 213983   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عزوز احمد دمحم احمد دمحم -  117

 خاص: التأشٌر
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 نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 213869   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفً مصطفً فؤاد احمد مجدي -  118

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 213871   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالفتاح ٌمنى -  119

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 213882   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خضر على عبدالرازق دمحم حسنى -  121

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

 الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 213913   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نعمان هللا فرج حسن الدٌن صالح -  121

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 213914   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سٌد دمحم سعٌد اسالم -  122

 خاص: التأشٌر

 نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً 213925   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن زٌن احمد احمد شولى ٌحٌى اٌمن -  123

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

 نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 213953   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عوض مصطفى عبدالعزٌز مصطفى -  124

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 213955   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان داود مورٌس ماجد -  125

 خاص: التأشٌر وصؾ

 الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 213995   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كونه علً ابراهٌم بدالحكٌمع عماد -  126

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

 وصؾ,  الشركة نوع تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 213997   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً عبدالفتاح انور احمد -  127

 خاص: التأشٌر

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 213872   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم حمزه صبحً دمحم -  128

 خاص: التأشٌر وصؾ

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 213914   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم خمٌس مجدى ابراهٌم -  129

 خاص: التأشٌر وصؾ

 الشركة نوع تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 213932   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼزال دمحم عبدالعظٌم ٌسري شٌماء -  131

 خاص: التأشٌر وصؾ, 

 نوع تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 213957   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور عبدالحلٌم حسن هادى حسن -  131

 خاص: التأشٌر وصؾ,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211329 تارٌخ وفً 184469   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح مصطفى لطفى نجوى -  132

 خاص: التأشٌر وصؾ

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 211321   برلم لٌده سبك  ، تاجر ، الؽبوري حسن علً وجٌه -  1

 افراد: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 - كار عٌد/  الى التجارى االسم تعدٌل: الى 199121 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم21211312:  تارٌخ فى  ،  -  1

   دمحم دمحم عٌدس عٌد
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   االلكترونٌات لصٌانه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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   المعلومات تكنولوجٌا لخدمات تكنولوجً
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   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 211311   برلم    21211323:  تارٌخ ،   حسنٌن دمحم كامل محمود رامً دمحم كرٌم دمحم -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفى ،   179541:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(  وشرٌكه دمحم حماد احمد حماد) والمماوالت للنمل حماد   - 1

 لسنة أ 9111 تولٌعاته على ومصدق 2114/12/31 بسٌطة توصٌة شركة فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو تم   21211312

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ تم الدخٌلة 2115

 

 تارٌخ وفى ،   179541:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(  وشرٌكه دمحم حماد احمد حماد) والمماوالت للنمل حماد   - 2

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   21211312

 ،   173948:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،(   النمل لمماوالت النصر شركة) وشرٌكه مصطفى حسٌن الدٌن نصر اٌمن   - 3
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  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   141558:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه ردادوا امٌر   - 5

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ تم 2121/2/24 فى 275 برلم مسجل وملخصه 2121/2/1 محرر تضامن شركة فسخ عمد بموجب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ تم الدخٌلة

 تارٌخ وفى ،   191848:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  هللا عبد الوفا ابو سناء وشرٌكته الكٌال ابراهٌم اشرؾ دمحم اسالم   - 8
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 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ تم الدخٌلة 2121 لسنة و 5177 تولٌعاته على ومصدق 2121/11/31

 ،  حمد رزق فرج وشرٌؾ حند رزق فرج حمٌد TRIPOD CONTRCTING COMPANY_  للمماوالت ترابٌود شركة   - 11

 فسخ بسبب محو بامر شطب  سجلال شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   188168:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة

 نهائٌا وتصفٌتها الشركه

   21211311 تارٌخ وفى ،   138823:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  ابوزٌد دمحم عبدالعظٌم شرٌكه و ابوزٌد دمحم دمحم   - 11

 نهائٌا وتصفٌتها الشركه فسخ تم  السجل شطب/محو تم
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 تم عنهم ومشهر 2121/1/6 فى 9 برلم مسجل وملخصه 2121/9/1 محرر تضامن شركة فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ

   21211314 تارٌخ وفى ،   135613:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  ضٌؾ السٌد السٌد وفولٌه الضوى دمحم السٌد دمحم   - 14

 تم عنهم ومشهر 2121/1/6 فى 9 برلم مسجل وملخصه 2121/9/1 محرر تضامن شركة فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو تم

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ

 تم   21211314 تارٌخ وفى ،   135613:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكها ضٌؾ السٌد السٌد فولٌه   - 15

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

   21211314 تارٌخ وفى ،   135613:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  ضٌؾ السٌد السٌد وفولٌه الضوى دمحم السٌد دمحم   - 16

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم

  السجل شطب/محو تم   21211314 تارٌخ وفى ،   186613:  برلم الٌده سبك  تضامن شركة ،  شركاه و الدٌن هشام   - 17

 المنشٌة جزئى مدنى 2119 لسنة 48رلم الدعوى المحكمةفى حكم بموجب الشركة انتهاء بسبب محو بامر شطب

 شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   165618:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  كمال ومرٌم ابراهٌم سحر   - 18

 وعمد بن محرم توثٌك 2114 لسنة م 3332 تولٌعاته على ومصدق 2114/4/22 محرر تضامن شركة فسخ عمد بموجب  السجل

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ تم عنهم ومشهر 2121 لسمة 364 برلم مسجل ملخصهم استدران

 شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   165618:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  كمال ومرٌم ابراهٌم سحر   - 19

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ بسبب محو بأمر شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شطب/محو تم   21211315 تارٌخ وفى ،   165618:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  كمال ومرٌم ابراهٌم سحر   - 21

 وعمد بن محرم توثٌك 2114 لسنة م 3332 تولٌعاته على ومصدق 2114/4/22 محرر تضامن شركة فسخ عمد بموجب  السجل

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ تم عنهم ومشهر 2121 لسمة 364 برلم مسجل ملخصهم استدران
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 تارٌخ وفى ،   129213:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وولدها شعبان نعمه االلمشه لطباعه المالتكس شركه   - 22

 لسنة 868 برلم مسجل وملخصه 2121/9/14 محرر بسٌطة توصٌة شركة فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو تم   21211315

 نهائٌا وتصفٌتها شركةال فسخ تم عنه ومشهر 2121
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 الشركه فسخ تم عنه ومشهر 2121 لسنه 329 برلم مسجل وملخصه 2118/11/1 مؤرخ فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو

 نهائٌا وتصفٌتها

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   165435:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وحسٌن ولٌد لصاحبها لالتصاالت رادار   - 25

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ بسبب محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   165435:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وحسٌن ولٌد لصاحبها لالتصاالت رادار   - 26

 الشركه فسخ تم عنه ومشهر 2121 لسنه 329 برلم مسجل وملخصه 2118/11/1 مؤرخ فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو

 نهائٌا وتصفٌتها

 تم   21211317 تارٌخ وفى ،   165435:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وحسٌن ولٌد لصاحبها لالتصاالت رادار   - 27

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ بسبب محو بأمر شطب  السجل شطب/محو
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 وؼٌر مسجل ؼٌر الدخٌلة توثٌك 2121 لسنة و 1445 تولٌعاته على ومصدق 2115/5/26 محرر تضامن شركة فسخ عمد بموجب

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ تم  عنه مشهر
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 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب
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 المنشٌة جزئى مدنى 2121 لسنة 9 رلم الدعوى فى الصادر الحكم وبموجب المانونٌة للشئون المركزٌة االدارة رئٌس كتاب بموجب
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 الشركة فسخ تم عنه مشهر وؼٌر مسجل وؼٌر التارٌخ ثابت وؼٌر 2121/1/1 مؤرخ فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو

 نهائٌا وتصفٌتها

 تم   21211328 تارٌخ وفى ،   184528:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شركاها و الرحمن عبد دمحم ٌونس صفاء   - 37

 نهائٌا وتصفٌتها الشركة فسخ بسبب محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 ،   177965:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه اسماعٌل حسن عاطؾ/ االنماذ واعمال للخبرة العربى المكتب   - 38

 برلم تولٌعاته على ومصدق 2121/2/6 مؤرخ تضامن شركه فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى

 نهائٌا وتصفٌتها الشركه فسخ تم عنه مشهر وؼٌر مسجل ؼٌر الدخٌله توثٌك مكتب 2121/3/4 فى 2121 لسنه و حرؾ 1217

 لٌدها سبك  تضامن شركة ،(  شركاءها و اسماعٌل حسن عاطؾ ماجى)االنماذ اعمال و للخبره العربى المكتب/لٌصبح ٌعدل   - 39

 2121/2/6 مؤرخ تضامن شركه فسخ عمد بموجب  السجل شطب/محو تم   21211328 تارٌخ وفى ،   177965:  برلم

 فسخ تم عنه مشهر وؼٌر مسجل ؼٌر الدخٌله توثٌك مكتب 2121/3/4 فى 2121 لسنه و حرؾ 1217 برلم تولٌعاته على ومصدق

 نهائٌا وتصفٌتها الشركه

 ،   177965:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،(  وشرٌكها حسن عاطؾ ماجى)االنماذ واعمال للخدمه العربى المكتب   - 41
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 نهائٌا وتصفٌتها الشركه فسخ تم عنه مشهر وؼٌر مسجل ؼٌر الدخٌله توثٌك مكتب 2121/3/4 فى 2121 لسنه و حرؾ 1217
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   تارٌخ وفً 142221، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته سلٌم سمٌر - االلمشه فضالت وشراء بٌع/  المهندس -  2

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل مت 21211311،

 تم 21211311،   تارٌخ وفً 142221، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته سلٌم سمٌر - المالبس لتصنٌع المهندس -  3

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

 142221، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه سلٌم سمٌر مٌنا - المالبس لتصنٌع المهندس/  لٌصبح الشركة اسم تعدٌل -  4

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً

   تارٌخ وفً 142221، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته سلٌم سمٌر - االلمشه فضالت وشراء بٌع/  المهندس -  5

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،

 تم 21211311،   تارٌخ وفً 142221، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته سلٌم سمٌر - المالبس لتصنٌع المهندس -  6

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 61454، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاها طه دمحم أ - بدوى دمحم السعٌد ورثة -  7

  جنٌه  36110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 61454، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شركاء بدوى دمحم السعٌد أنجال -  8

  جنٌه  36110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تم 21211314،   تارٌخ وفً 61454، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاها طه دمحم أنٌسه - بدوى دمحم السعٌد ورثه -  9

  جنٌه  36110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 61454، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة الجمهورٌه لصر -  11

  جنٌه  36110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 توصٌة(  وشركاه الملٌجى الموجود عبد على شركه)  الجمهورٌه لصر كافتٌرٌا/  الى التجارى وعنوانها الشركه اسم تعدٌل -  11

 لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 61454، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة

  جنٌه  36110111، مالها رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 61454، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه بدوى دمحم السٌد -  12

  جنٌه  36110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 والحاج بالل)  الملٌجى عبدالموجود على عبدالموجود وورثة الملٌجى عبدالموجود على ورثة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  13

,  المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 61454، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  وشرٌكهم الملٌجى عبدالموجود دمحم

  جنٌه  36110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 61454، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاها طه دمحم أ - بدوى دمحم السعٌد ورثة -  14

  جنٌه  36110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 61454، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شركاء بدوى دمحم السعٌد أنجال -  15

  جنٌه  36110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تم 21211314،   تارٌخ وفً 61454، لمبر لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاها طه دمحم أنٌسه - بدوى دمحم السعٌد ورثه -  16

  جنٌه  36110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 61454، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة الجمهورٌه لصر -  17

  جنٌه  36110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 شركة(  وشركاه الملٌجى الموجود عبد على شركه)  الجمهورٌه لصر كافتٌرٌا/  الى التجارى وعنوانها الشركه اسم تعدٌل -  18

 لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 61454، برلم لٌدها سبك ،  تضامن

  جنٌه  36110111، مالها رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 61454، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه بدوى دمحم السٌد -  19

  جنٌه  36110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 والحاج بالل)  الملٌجى عبدالموجود على عبدالموجود وورثة الملٌجى عبدالموجود على ورثة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  21

,  المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 61454، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  وشرٌكهم الملٌجى عبدالموجود دمحم

  جنٌه  36110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 129417، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه رجب رمضان فاروق -  21

  جنٌه  81110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 129417، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركائهم رجب رمضان فاروق واٌهاب اسامة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  22

  جنٌه  81110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً

 المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 129417، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه رجب رمضان فاروق -  23

  جنٌه  81110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 129417، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركائهم رجب رمضان فاروق واٌهاب اسامة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  24

  جنٌه  81110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً

 برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة المذبوحه الدواجن لتورٌد وشرٌكه عبدالرحٌم صالح/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  25

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 211587،

  جنٌه  211110111،

 تم 21211314،   تارٌخ وفً 211587، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة المذبوحه الدواجن لتورٌد شرٌكه و مبرون دمحم -  26

  جنٌه  211110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 وفً 95731، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه المنٌاوى مصطفى عبدالحمٌد هانى/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  27

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211319،   تارٌخ

 المال رأس تعدٌل تم 21211319،   تارٌخ وفً 95731، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاها خلٌل حسن احمد منى -  28

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 تعدٌل تم 21211319،   تارٌخ وفً 95731، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه المنٌاوى مصطفى الحمٌد عبد -  29

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

   تارٌخ وفً 179974، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته متولى السٌد دمحم - والتصدٌر لالستٌراد أم السعادة -  31

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،

 برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  أم السعاده)  وشرٌكه النصر ابو متولى السٌد دمحم/  لٌصبح التجارى االسم ٌعدل -  31

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 179974،

  جنٌه  5111110111،

 برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته السعدنً حسٌن عبدالعال حمدهللا(  أم السعاده/ )  لٌصبح التجارى االسم ٌعدل -  32

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 179974،

  جنٌه  5111110111،

 برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه السعدنً حسٌن عبدالعال حمدهللا(  أم السعاده/ )  لٌصبح التجارى االسم ٌعدل -  33

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 179974،

  جنٌه  5111110111،

   تارٌخ وفً 179974، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته متولى السٌد دمحم - والتصدٌر لالستٌراد أم السعادة -  34

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،

 برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  أم السعاده)  وشرٌكه النصر ابو متولى السٌد دمحم/  لٌصبح التجارى االسم ٌعدل -  35

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 179974،

  جنٌه  5111110111،

 برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته السعدنً حسٌن عبدالعال حمدهللا(  أم السعاده/ )  لٌصبح التجارى االسم ٌعدل -  36

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 179974،

  جنٌه  5111110111،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه السعدنً حسٌن عبدالعال حمدهللا(  أم السعاده/ )  لٌصبح التجارى االسم ٌعدل -  37

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 179974،

  جنٌه  5111110111،

   تارٌخ وفً 179974، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته متولى السٌد دمحم - والتصدٌر لالستٌراد أم السعادة -  38

  جنٌه  5111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،

 برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  أم السعاده)  وشرٌكه النصر ابو متولى السٌد دمحم/  لٌصبح التجارى االسم ٌعدل -  39

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 179974،

  جنٌه  5111110111،

 برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكته سعدنًال حسٌن عبدالعال حمدهللا(  أم السعاده/ )  لٌصبح التجارى االسم ٌعدل -  41

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 179974،

  جنٌه  5111110111،

 برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه السعدنً حسٌن عبدالعال حمدهللا(  أم السعاده/ )  لٌصبح التجارى االسم ٌعدل -  41

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،   تارٌخ وفً 179974،

  جنٌه  5111110111،

   تارٌخ وفً 178481، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة اٌوب دمحم احمد عاطؾ وشرٌكه اٌوب دمحم احمد سمٌر -  42

  جنٌه  511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211311،

,  المال رأس تعدٌل تم 21211314،   تارٌخ وفً 137372، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه عبدالخالك دمحم السٌد -  43

  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211315،   تارٌخ وفً 142441، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه سعٌد شكرى  احمد -  44

  جنٌه  61110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211315،   تارٌخ وفً 142441، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه سعٌد شكرى  احمد -  45

  جنٌه  61110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

   تارٌخ وفً 191256، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة"  وشرٌكته دمحم على صالح طه"  والتصدٌر لالستٌراد االمل شركه -  46

  جنٌه  71111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211317،

 برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة"  وشركاه دمحم على صالح طه"  والتصدٌر لالستٌراد االمل شركه/الى التجارى االسم ٌعدل -  47

 مالها رأس صبحلٌ المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211317،   تارٌخ وفً 191256،

  جنٌه  71111110111،

 سبك ،  تضامن شركة"  وشرٌكته دمحم على صالح طه"  والتصدٌر لالستٌراد االمل شركه/  لتصبح التجاري االسم تعدٌل -  48

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211317،   تارٌخ وفً 191256، برلم لٌدها

  جنٌه  71111110111،

 المال رأس تعدٌل تم 21211318،   تارٌخ وفً 142283، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه انور دمحم طلعت احمد -  49

  جنٌه  15111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ, 

 برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  51

  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 49618،

  جنٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 49618، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  51

  جنٌه  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 49618، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  52

  جنٌه  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  53

  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 49618،

  جنٌه

,  المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 49618، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  54

  جنٌه  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 49618، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  55

  جنٌه  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  56

  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 49618،

  جنٌه

,  المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 49618، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  57

  جنٌه  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 49618، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  58

  جنٌه  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  59

  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 49618،

  جنٌه

,  المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 49618، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  61

  جنٌه  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 49618، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  61

  جنٌه  31110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

 برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة السوبارى حسٌن دمحم السٌد عنهم حسن دمحم دمحمٌة ورثة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  62

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211323،   تارٌخ وفً 121579،

  جنٌه  111110111،

,  المال رأس تعدٌل تم 21211323،   تارٌخ وفً 121579، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها حسن دمحم دمحمٌه -  63

  جنٌه  111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211323،   تارٌخ وفً 121579، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه حسٌن دمحم السٌد -  64

  جنٌه  111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211323،   تارٌخ وفً 121579، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاؤها حسن دمحم دمحمٌه/  الً عدل -  65

  جنٌه  111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة السوبارى حسٌن دمحم السٌد عنهم حسن دمحم دمحمٌة ورثة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  66

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211323،   تارٌخ وفً 121579،

  جنٌه  111110111،

,  المال رأس تعدٌل تم 21211323،   تارٌخ وفً 121579، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها حسن دمحم دمحمٌه -  67

  جنٌه  111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 21211323،   تارٌخ وفً 121579، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه حسٌن دمحم السٌد -  68

  جنٌه  111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 21211323،   تارٌخ وفً 121579، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاؤها حسن دمحم دمحمٌه/  الً عدل -  69

  جنٌه  111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس

 برلم لٌدها سبك ،  تعاونٌة جمعٌة( لٌدس) واالعمار لالنشاءات االنتاجٌة التعاونٌة الجمعٌه/  لٌصبح الجمعٌه اسم تعدٌل -  71

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211325،   تارٌخ وفً 138611،

  جنٌه  211111110111،

 برلم لٌدها سبك ،  تعاونٌة جمعٌة( لٌدس) واالعمار لالنشاءات االنتاجٌة ةالتعاونٌ الجمعٌه/  لٌصبح الجمعٌه اسم تعدٌل -  71

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211325،   تارٌخ وفً 138611،

  جنٌه  211111110111،

)  واالعمار الهندسٌة لالنشاءات االنتاجٌة التعاونٌة الجمعٌة/  لٌصبح والتعمٌر لالنشاء االنتاجٌة التعاونٌة الجمعٌة اسم تؽٌر -  72

 تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211325،   تارٌخ وفً 138611، برلم لٌدها سبك ،  تعاونٌة جمعٌة(  لٌدس

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس

)  واالعمار الهندسٌة لالنشاءات االنتاجٌة التعاونٌة الجمعٌة/  لٌصبح والتعمٌر لالنشاء االنتاجٌة التعاونٌة الجمعٌة اسم تؽٌر -  73

 تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211325،   تارٌخ وفً 138611، برلم لٌدها سبك ،  تعاونٌة جمعٌة(  لٌدس

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس

 138611، برلم لٌدها سبك ،  تعاونٌة جمعٌة المركزى االنتاجى التعاونى لالتحاد تابعة والتعمٌر لالنشاء التعاونٌه الجمعٌه -  74

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211325،   تارٌخ وفً

 138611، برلم لٌدها سبك ،  تعاونٌة جمعٌة المركزى االنتاجى التعاونى لالتحاد تابعة والتعمٌر لالنشاء التعاونٌه الجمعٌه -  75

  جنٌه  211111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211325،   تارٌخ وفً

 لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه دمحم محمود دمحم عواد - دمحم محمود دمحم المرحوم ورثه/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  76

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211325،   تارٌخ وفً 143141، برلم

  جنٌه  111110111،

   تارٌخ وفً 143141، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه دمحم محمود دمحم رضا - دمحم محمود دمحم المرحوم ورثة -  77

  جنٌه  111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211325،

 لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه دمحم محمود دمحم عواد - دمحم محمود دمحم المرحوم ورثه/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  78

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211325،   تارٌخ وفً 143141، برلم

  جنٌه  111110111،

   تارٌخ وفً 143141، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه دمحم محمود دمحم رضا - دمحم محمود دمحم المرحوم ورثة -  79

  جنٌه  111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211325،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211328،   تارٌخ وفً 165927، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكته طه دمحم طه -  81

  جنٌه  48110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 تم 21211328،   تارٌخ وفً 165927، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه طه دمحم طه/الى التجارى االسم تعدٌل -  81

  جنٌه  48110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

   تارٌخ وفً 165927، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاهما طه محمود و احمد/  الى التجارى االسم تعدٌل -  82

  جنٌه  48110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211328،

 وفً 141312، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه احمد دمحم محمود(  اداكس)  والتورٌدات للتجارة الهندسى المركز -  83

  جنٌه  511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211329،   تارٌخ

 لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه دمحم محمود ولٌد(  اداكس)  والصناعٌه الكهربائٌه والتورٌدات للتجاره المركزالهندسى -  84

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 21211329،   تارٌخ وفً 141312، برلم

  جنٌه  511110111،

 رأس تعدٌل تم 21211329،   تارٌخ وفً 198618، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة شركاؤها و بولس فهٌم مراد رانٌا -  85

  جنٌه  11351110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصؾ,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 21211317 تارٌخ وفً 134925    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، مصرٌة مساهمة شركة البحرى النمل شركه -  1

 والبرى البحرى للنمل المابضه للشركه الرئٌسى المركز عنوان تؽٌٌر على الموافمه المجلس لرر ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

  لسم- الحرٌه طرٌك 71/  لٌصبح

 134925    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( مصرٌة مساهمة لابضة شركة) والبرى البحرى للنمل المابضة الشـــــــركة -  2

 للشركه الرئٌسى المركز عنوان تؽٌٌر على الموافمه المجلس لرر ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً

  لسم- الحرٌه طرٌك 71/  لٌصبح والبرى البحرى للنمل المابضه

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 183179    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاها المادر عبد باشا بدٌع صفا -  3

 فى 9982 برلم المودع/  المحمودٌه لنال شارع 1 رلم بالعمار شمه فى/  الكائن الفرع حذؾ ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

  183179 تابع برلم ولٌد/  2117/11/3

 تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 183179    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاها المادر عبد باشا بدٌع صفا -  4

 - الطابٌه شارع 83 رلم والمطعه الطابٌه شارع 81 رلم بالعمار كامال االرضى الدور/  العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 لسم -العنب ؼٌط-االخوه برج- ابوكرم حسن شارع 74 رلم والمطعه ابوكرم حسن شارع 56 رلم والمطعه

,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 144494    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ؼطاس نصرى نبٌل -  5

 لسم - سبورتنج - رضوان عبدالمنعم شارع 5 امام/  لٌصبح الشركه مركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 129213    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وولدها شعبان نعمه االلمشه لطباعه المالتكس شركه -  6

  لسم - الدرداء ابى شارع 55/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 129213    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وولدها شعبان نعمه االلمشه لطباعه المالتكس شركه -  7

 - 2136 رلم عمار الصناعٌة المنطمة الجدٌدة المنشٌة/  فى الكائن الفرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314

  دائم 129213 تابع برلم ولٌد 2118 برلم اودع - غ شٌاخة

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، العمومٌة للمماوالت حامد راضً دمحم السٌد شرٌكه و رضوان حامد راضً دمحم -  8

 تاكى شارع/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 199822

 لسم - علوى االول بالدور( 2) رلم العماره العجمى حى امام مطروح اسكندرٌه شارع من متفرع

    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، العمومٌة للمماوالت حامد راضً دمحم السٌد شرٌكه و رضوان حامد راضً دمحم -  9

 تاكى شارع/  لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 199822

 لسم - علوى االول بالدور( 2) رلم العماره العجمى حى امام مطروح اسكندرٌه شارع من متفرع

  ، مساهمة شركة ،(  م1م1ق1ش)  للحرارٌات التعدٌن شركه المابضه مصرٌه مساهمه تابعه شركه للمالحات النصر شركه -  11

 المركز نمل على االدارة مجلس وافك ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 135419    برلم لٌدها سبك

 الكٌلو عالم حسن طرٌك - العرب ببرج الكائنة العرب برج مالحة الى االسكندرٌة العطارٌن لسم الحرٌة طرٌك 2 من للشركة العام

 لسم - الساحل طرٌك 49

 سبك  ، مساهمة شركة ، الكٌماوٌة للصناعات المابضة للشركة تابعة اعمال لطاع شركة للمالحات النصر شركة الى عدل -  11

 العام المركز نمل على االدارة مجلس وافك ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 135419    برلم لٌدها

 49 الكٌلو عالم حسن طرٌك - العرب ببرج الكائنة العرب برج مالحة الى االسكندرٌة العطارٌن لسم الحرٌة طرٌك 2 من للشركة

 لسم - الساحل طرٌك

 لسنة 95 المانون و 1981 لسنة 159 للمانون طبما مصرٌة مساهمة شركة - كابو - المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  12

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، منهما لكل التنفٌذٌة الالئحة 1992

 21362 تابع برلم ولٌد  2541برلم اودع/  لوران- السراى االلبال شارع 43/  فى كائن الشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 دائم

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  13

 تابع برلم ولٌد  2541برلم اودع/  لوران- السراى االلبال شارع 43/  فى كائن الشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 دائم 21362

 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، مصرٌة مساهمة شركة - كابو للمنسوجات المصري المصنع -  14

 اودع/  لوران- السراى االلبال شارع 43/  فى كائن الشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325

 دائم 21362 تابع برلم ولٌد  2541برلم

 لسنة 95 المانون و 1981 لسنة 159 للمانون طبما مصرٌة مساهمة شركة - كابو - المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  15

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، منهما لكل التنفٌذٌة الالئحة 1992

 21362 تابع برلم ولٌد 2539 برلم اودع/  مورٌسون شارع مع تماطع سورٌا شارع 42/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 دائم

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  16

 برلم ولٌد 2539 برلم اودع/  مورٌسون شارع مع تماطع سورٌا شارع 42/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 دائم 21362 تابع

 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، مصرٌة مساهمة شركة - كابو للمنسوجات المصري المصنع -  17

 اودع/  مورٌسون شارع مع تماطع سورٌا شارع 42/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325

 دائم 21362 تابع برلم ولٌد 2539 برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لسنة 95 المانون و 1981 لسنة 159 للمانون طبما مصرٌة مساهمة شركة - كابو - المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  18

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، منهما لكل التنفٌذٌة الالئحة 1992

 برلم اودع/  8 رلم سماره عماره 1 رلم محل - سموحه- كامل مصطفى شارع 31/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 دائم 21362 تابع برلم ولٌد 2541

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  19

 اودع/  8 رلم سماره عماره 1 رلم محل - سموحه- كامل مصطفى شارع 31/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 دائم 21362 تابع برلم ولٌد 2541 برلم

 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، مصرٌة مساهمة شركة - كابو للمنسوجات المصري المصنع -  21

 عماره 1 رلم محل - سموحه- كامل مصطفى شارع 31/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325

 دائم 21362 تابع برلم ولٌد 2541 برلم اودع/  8 رلم سماره

 لسنة 95 المانون و 1981 لسنة 159 للمانون طبما مصرٌة مساهمة شركة - كابو - المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  21

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، االعمال لطاع شركات ، منهما لكل التنفٌذٌة ئحةالال 1992

 تابع برلم ولٌد  2541برلم اودع/  لوران- السراى االلبال شارع 43/  فى كائن الشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 دائم 21362

 تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، االعمال لطاع شركات ، المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  22

 برلم ولٌد  2541برلم اودع/  لوران- السراى االلبال شارع 43/  فى كائن الشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 دائم 21362 تابع

 وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، االعمال لطاع شركات ، مصرٌة مساهمة شركة - كابو للمنسوجات المصري المصنع -  23

 اودع/  لوران- السراى االلبال شارع 43/  فى كائن الشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ

 دائم 21362 تابع برلم ولٌد  2541برلم

 لسنة 95 المانون و 1981 لسنة 159 للمانون طبما مصرٌة مساهمة شركة - كابو - المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  24

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، االعمال لطاع شركات ، منهما لكل التنفٌذٌة الالئحة 1992

 برلم ولٌد 2539 برلم اودع/  مورٌسون شارع مع تماطع سورٌا شارع 42/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 دائم 21362 تابع

 تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، االعمال لطاع شركات ، المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  25

 ولٌد 2539 برلم اودع/  مورٌسون شارع مع تماطع سورٌا شارع 42/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 دائم 21362 تابع برلم

 وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، االعمال لطاع شركات ، مصرٌة مساهمة شركة - كابو للمنسوجات المصري المصنع -  26

/  مورٌسون شارع مع تماطع سورٌا شارع 42/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ

 دائم 21362 تابع برلم ولٌد 2539 برلم اودع

 لسنة 95 المانون و 1981 لسنة 159 للمانون طبما مصرٌة مساهمة شركة - كابو - المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  27

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، االعمال لطاع شركات ، منهما لكل التنفٌذٌة الالئحة 1992

 اودع/  8 رلم سماره عماره 1 رلم محل - سموحه- كامل مصطفى شارع 31/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 دائم 21362 تابع برلم ولٌد 2541 برلم

 تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، االعمال لطاع شركات ، المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  28

/  8 رلم سماره عماره 1 رلم محل - سموحه- كامل مصطفى شارع 31/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 دائم 21362 تابع برلم ولٌد 2541 برلم اودع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، االعمال لطاع شركات ، مصرٌة مساهمة شركة - كابو للمنسوجات المصري المصنع -  29

 1 رلم محل - سموحه- كامل مصطفى شارع 31/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ

 دائم 21362 تابع برلم ولٌد 2541 برلم اودع/  8 رلم سماره عماره

 لسنة 95 المانون و 1981 لسنة 159 للمانون طبما مصرٌة مساهمة شركة - كابو - المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  31

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، منهما لكل التنفٌذٌة الالئحة 1992

 21362 تابع برلم ولٌد  2541برلم اودع/  لوران- السراى االلبال شارع 43/  فى كائن الشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 دائم

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  31

 تابع برلم ولٌد  2541برلم اودع/  لوران- السراى االلبال شارع 43/  فى كائن الشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 دائم 21362

 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، مصرٌة مساهمة شركة - كابو للمنسوجات المصري المصنع -  32

 اودع/  لوران- السراى االلبال شارع 43/  فى كائن الشركه فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325

 دائم 21362 تابع برلم ولٌد  2541برلم

 لسنة 95 المانون و 1981 لسنة 159 للمانون طبما مصرٌة مساهمة شركة - كابو - المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  33

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، منهما لكل التنفٌذٌة الالئحة 1992

 21362 تابع برلم ولٌد 2539 برلم اودع/  مورٌسون شارع مع تماطع سورٌا شارع 42/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 دائم

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  34

 برلم ولٌد 2539 برلم اودع/  مورٌسون شارع مع تماطع سورٌا شارع 42/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 دائم 21362 تابع

 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، مصرٌة مساهمة شركة - كابو للمنسوجات المصري المصنع -  35

 اودع/  مورٌسون شارع مع تماطع سورٌا شارع 42/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325

 دائم 21362 تابع برلم ولٌد 2539 برلم

 لسنة 95 المانون و 1981 لسنة 159 للمانون طبما مصرٌة مساهمة شركة - كابو - المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  36

,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، منهما لكل التنفٌذٌة الالئحة 1992

 برلم اودع/  8 رلم سماره عماره 1 رلم محل - سموحه- كامل مصطفى شارع 31/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ

 دائم 21362 تابع برلم ولٌد 2541

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المنسوجات و للمالبس النصر شركة -  37

 اودع/  8 رلم سماره عماره 1 رلم محل - سموحه- كامل مصطفى شارع 31/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان

 دائم 21362 تابع برلم ولٌد 2541 برلم

 تارٌخ وفً 21362    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، مصرٌة مساهمة شركة - كابو للمنسوجات المصري المصنع -  38

 عماره 1 رلم محل - سموحه- كامل مصطفى شارع 31/  فى كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325

 دائم 21362 تابع برلم ولٌد 2541 برلم اودع/  8 رلم سماره

 تارٌخ وفً 197739    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاه و الخولً السٌد احمد حسنً اسامه - كٌدز الخولً -  39

 برلم والمودع/  الرمل محطة زؼلول سعد شارع 33/  الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331

 دائم 197739 تابع برلم والممٌد/  361

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 117661    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،( أٌتامكو)المالحٌه الخدمات و للنمل الدولٌه الشركة -  41

 عبدالعزٌز شارع 5/  المانونى ومحلها الشركة الدارة الرئٌسى المركز ٌكون ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331

  لسم - رشدى - عجمٌة

 مسئولٌة ذات ، التنفٌذٌة والئحتة 1981 لسنة 159 ونالمان الحكام طبما(   أٌتامكو)  المالحٌه الخدمات و للنمل الدولٌه الشركة -  41

 الرئٌسى المركز ٌكون ،:   الـتأشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 117661    برلم لٌدها سبك  ، محدودة

  لسم - رشدى - عجمٌة عبدالعزٌز شارع 5/  المانونى ومحلها الشركة الدارة

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 213931    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، فرؼلى دمحم حسن ورثة -  42

 دائم 213931 تابع برلم ولٌد 2671 برلم اودع/  الوردٌان - البٌهمى شارع 46/  كائن للشركه فرع افتتاح تم ،:   الـتأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االثاث بٌع/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه الكرارجى نجٌب دمحم ٌاسر دمحم-الجاهزه للمالبس الكرارجى -  1

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 188448   برلم لٌدها سبك  ،(  الموبٌلٌا)  المنزلى

 تتصل التى االنشطه بكافه المٌام -1 -: كاالتى لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل  مساهمة شركة ، المالحٌه للتوكٌالت مارٌنا ركهش -  2

 والسٌارات التجارٌه والسفن( الجوى عدا فٌما) النمل وسائل كافه وتشؽٌل وتملن واستئجار واٌجار والبرى البحرى النمل بأعمال

 والتفرٌػ الشحن اعمال -2,   والتجاره الؽٌر مع بالمشاركه او بنفسها االنشطه لهذه والمكمله المرتبطه الصناعات وكافه والمعدات

 والتوكٌالت االجنبٌه للشركات البحرٌه والوكاله التجارٌه التوكٌالت -3,    البحرٌه والخدمات السفن وتموٌن البحرٌه والتورٌدات

 شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 141263   برلم لٌدها سبك  ، مالن تمثٌل -4,   المالحٌه

 مساهمة

 والمخازن المنشأت واداره وتملن واستئجار واٌجار الفراؼات وحجز السفن  مساهمة شركة ، المالحٌه للتوكٌالت مارٌنا شركه -  3

 ما وكل,   واعمالها انشطتها على الشركه تساعد التى والمنشأت والعمارات واالماكن والمشاؼل واالرصفه والورش والمستودعات

 تكون ان للشركه وٌجوز الالزمه التراخٌص استصدار وٌشترط االنشطه لهذه المنظمه واللوائح الموانٌن واحكام ٌتعارض ال بما سبك

 تحمٌك على تعاونها لد التى او عمالهابأ شبٌهه اعماال تزوال التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترن او مصلحه لها

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 141263   برلم لٌدها سبك  ، ٌجوز كما,  الخارج فى او مصر فى ؼرضها

 مساهمة شركة:  التأشٌر

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها أو السالفه الهٌئات فى تندمج ان للشركه  مساهمة شركة ، المالحٌه للتوكٌالت مارٌنا شركه -  4

 شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 141263   برلم لٌدها سبك  ، التنفٌذٌه والئحته المانون الحكام

 مساهمة

 وبٌع لتجهٌز عمومى ممهى/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاها طه دمحم أ - بدوى دمحم السعٌد ورثة -  5

 النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة والمأكوالت والعصائر والباردة الساخنة المشروبات

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ, 

 المشروبات وبٌع لتجهٌز عمومى ممهى/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، شركاء بدوى دمحم السعٌد أنجال -  6

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة والمأكوالت والعصائر والباردة الساخنة

 تضامن شركة:  التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وبٌع لتجهٌز عمومى ممهى/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاها طه دمحم أنٌسه - بدوى دمحم السعٌد ورثه -  7

 النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة والمأكوالت والعصائر والباردة الساخنة المشروبات

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ, 

 والباردة الساخنة المشروبات وبٌع لتجهٌز عمومى ممهى/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، الجمهورٌه لصر -  8

 شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة والمأكوالت ئروالعصا

 تضامن

 شركة ،(  وشركاه الملٌجى الموجود عبد على شركه)  الجمهورٌه لصر كافتٌرٌا/  الى التجارى وعنوانها الشركه اسم تعدٌل -  9

  ، الجاهزة والمأكوالت والعصائر والباردة الساخنة المشروبات وبٌع لتجهٌز عمومى ممهى/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك

 الساخنة المشروبات وبٌع لتجهٌز عمومى ممهى/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاه بدوى دمحم السٌد -  11

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة والمأكوالت والعصائر والباردة

 تضامن شركة

 والحاج بالل)  الملٌجى عبدالموجود على عبدالموجود وورثة الملٌجى عبدالموجود على ورثة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  11

 المشروبات وبٌع لتجهٌز عمومى ممهى/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ،(  وشرٌكهم الملٌجى عبدالموجود دمحم

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة والمأكوالت والعصائر والباردة الساخنة

 تضامن شركة:  التأشٌر

 وبٌع لتجهٌز عمومى ممهى/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاها طه دمحم أ - بدوى دمحم السعٌد ورثة -  12

 النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة والمأكوالت والعصائر والباردة الساخنة المشروبات

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ, 

 المشروبات وبٌع لتجهٌز عمومى ممهى/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، شركاء بدوى دمحم السعٌد أنجال -  13

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة والمأكوالت والعصائر والباردة الساخنة

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 وبٌع لتجهٌز عمومى ممهى/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاها طه دمحم أنٌسه - بدوى دمحم السعٌد ورثه -  14

 النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة والمأكوالت والعصائر والباردة الساخنة المشروبات

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ, 

 والباردة الساخنة المشروبات وبٌع لتجهٌز عمومى ممهى/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، الجمهورٌه لصر -  15

 توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة والمأكوالت والعصائر

 بسٌطة

 توصٌة ،(  وشركاه الملٌجى الموجود عبد على شركه)  الجمهورٌه لصر ٌاكافتٌر/  الى التجارى وعنوانها الشركه اسم تعدٌل -  16

  ، الجاهزة والمأكوالت والعصائر والباردة الساخنة المشروبات وبٌع لتجهٌز عمومى ممهى/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  بسٌطة

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك

 الساخنة المشروبات وبٌع لتجهٌز عمومى ممهى/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه بدوى دمحم السٌد -  17

:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة والمأكوالت والعصائر والباردة

 بسٌطة توصٌة

 والحاج بالل)  الملٌجى عبدالموجود على عبدالموجود وورثة الملٌجى عبدالموجود على ورثة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  18

 المشروبات وبٌع لتجهٌز عمومى ممهى/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ،(  وشرٌكهم الملٌجى عبدالموجود دمحم

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة والمأكوالت والعصائر والباردة الساخنة

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌدها سبك  ، العمومٌه التورٌدات/  نشاط اضافه  تضامن شركة ،(  وشركاه مصطفى احمد)  والتجاره للمالحه لنن سٌفتى -  19

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 148111   برلم

 لٌدها سبك  ، العمومٌه التورٌدات/  نشاط اضافه  بسٌطة توصٌة ،(  وشركاه مصطفى احمد)  والتجاره للمالحه لنن سٌفتى -  21

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 148111   برلم

 لٌدها سبك  ، العمومٌه التورٌدات/  نشاط اضافه  تضامن شركة ،(  وشركاه مصطفى احمد)  والتجاره للمالحه لنن سٌفتى -  21

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 148111   برلم

 واختبارات استشارات/  لٌصبح الشركه ؼرض تعدٌل سهوا سمط  بسٌطة توصٌة ، وشركاها المادر عبد باشا بدٌع صفا -  22

  ، المعامل واجهزه ومستلزمات ادوات وتورٌد الجاهزه والخرسانه الخلط محطات وتشؽٌل والامه واداره الكمبٌوتر عدا فٌما هندسٌه

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 183179   برلم لٌدها سبك

  ، التصدٌر و واالستٌراد الجمركى واالفراج التخلٌص اعمال/  االنشطه حذؾ  بسٌطة توصٌة ، وشركاه ؼطاس نصرى نبٌل -  23

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 144494   برلم لٌدها سبك

 والشركات المطاعات كافة مع عمومٌة مماوالت/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاه عبدالخالك دمحم السٌد -  24

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 137372   برلم لٌدها سبك  ، والخاصة العامة

 الشركه ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، العمومٌة للمماوالت حامد راضً دمحم السٌد شرٌكه و رضوان حامد راضً دمحم -  25

 تارٌخ وفً 199822   برلم لٌدها سبك  ، البترولٌه والخدمات المعدات وتأجٌر صناعٌه وتورٌدات عمومٌه مماوالت/  لٌصبح

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317

 الشركه ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، العمومٌة للمماوالت حامد راضً دمحم السٌد شرٌكه و رضوان حامد راضً دمحم -  26

 تارٌخ وفً 199822   برلم لٌدها سبك  ، البترولٌه والخدمات المعدات وتأجٌر صناعٌه وتورٌدات عمومٌه مماوالت/  لٌصبح

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211317

 و الثابتة المٌكانٌكٌة المعدات تاجٌر/  نشاط ٌضاؾ  بسٌطة توصٌة ، وشركاه نجاتى مصطفى حسنى  -  لالستٌراد نجاتى -  27

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 149976   برلم لٌدها سبك  ، الشركة بمعرفة المستوردة السٌارات و المتحركة

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 واعمال العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  بسٌطة توصٌة ، وشركاه  شولى محمود- والمحلٌة الدولٌة للخدمات رٌمكس شركه -  28

 الموالع وتأمٌن االمن وخدمات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات تورٌدو الدٌكور

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت

 العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  بسٌطة توصٌة ،( وشركاها خلٌل احمد راوٌة) المحلٌة الدولٌة للخدمات رٌمكس شركة -  29

 وتأمٌن االمن وخدمات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات وتورٌد الدٌكور واعمال

 توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت الموالع

 بسٌطة

 العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته حافظ ولٌد-والمحلٌه الدولٌه للخدمات رٌمكس/  الى تعدل -  31

 وتأمٌن االمن وخدمات ٌةالصح واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات وتورٌد الدٌكور واعمال

 توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت الموالع

 بسٌطة

 حذؾ  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته حافظ ولٌد - والمحلٌه الدولٌه للخدمات رٌمكس شركه/  لٌصبح للشركه التجارى االسم عدل -  31

 الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات وتورٌد الدٌكور واعمال العمومٌة المماوالت/  نشاط

,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت الموالع وتأمٌن االمن وخدمات

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وتورٌد الدٌكور واعمال العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  بسٌطة توصٌة ، رٌمكس برٌتى/ للفرع التجارٌه السمه الؽاء -  32

 التجارٌة والتوكٌالت الموالع وتأمٌن االمن وخدمات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   مبرل لٌدها سبك  ،

 واعمال العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  بسٌطة توصٌة ، وشركاه  شولى محمود- والمحلٌة الدولٌة للخدمات رٌمكس شركه -  33

 الموالع وتأمٌن االمن وخدمات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات وتورٌد الدٌكور

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت

 العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  بسٌطة توصٌة ،( وشركاها خلٌل احمد راوٌة) المحلٌة الدولٌة للخدمات رٌمكس شركة -  34

 وتأمٌن االمن وخدمات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات وتورٌد الدٌكور واعمال

 توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت الموالع

 بسٌطة

 العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته حافظ ولٌد-والمحلٌه الدولٌه للخدمات رٌمكس/  الى تعدل -  35

 وتأمٌن االمن وخدمات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات وتورٌد الدٌكور واعمال

 توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت الموالع

 بسٌطة

 حذؾ  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته حافظ ولٌد - والمحلٌه الدولٌه للخدمات رٌمكس شركه/  لٌصبح للشركه التجارى االسم عدل -  36

 الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات وتورٌد الدٌكور واعمال العمومٌة المماوالت/  نشاط

,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت الموالع وتأمٌن االمن وخدمات

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ

 وتورٌد الدٌكور واعمال العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  بسٌطة توصٌة ، رٌمكس برٌتى/ للفرع التجارٌه السمه الؽاء -  37

 التجارٌة والتوكٌالت الموالع وتأمٌن االمن وخدمات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات

 بسٌطة توصٌة:  لتأشٌرا وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ،

 واعمال العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  تضامن شركة ، وشركاه  شولى محمود- والمحلٌة الدولٌة للخدمات رٌمكس شركه -  38

 الموالع وتأمٌن االمن وخدمات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات وتورٌد الدٌكور

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت

 العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  تضامن شركة ،( وشركاها خلٌل احمد راوٌة) المحلٌة الدولٌة للخدمات رٌمكس شركة -  39

 وتأمٌن االمن وخدمات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات وتورٌد الدٌكور واعمال

 شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت الموالع

 تضامن

 العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  تضامن شركة ، وشرٌكته حافظ ولٌد-والمحلٌه الدولٌه للخدمات رٌمكس/  الى تعدل -  41

 وتأمٌن االمن وخدمات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات وتورٌد الدٌكور واعمال

 شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت الموالع

 تضامن

 حذؾ  تضامن شركة ، وشرٌكته حافظ ولٌد - والمحلٌه الدولٌه للخدمات رٌمكس شركه/  لٌصبح للشركه التجارى االسم عدل -  41

 الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات وتورٌد الدٌكور واعمال العمومٌة المماوالت/  نشاط

,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت الموالع وتأمٌن االمن وخدمات

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ

 وتورٌد الدٌكور واعمال العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  تضامن شركة ، رٌمكس برٌتى/ للفرع التجارٌه السمه الؽاء -  42

 التجارٌة والتوكٌالت الموالع وتأمٌن االمن وخدمات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد لموبٌلٌاتا

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 واعمال العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  تضامن شركة ، وشركاه  شولى محمود- والمحلٌة الدولٌة للخدمات رٌمكس شركه -  43

 الموالع وتأمٌن االمن وخدمات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات وتورٌد الدٌكور

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت

 العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  تضامن شركة ،( وشركاها خلٌل احمد راوٌة) المحلٌة الدولٌة للخدمات رٌمكس شركة -  44

 وتأمٌن االمن وخدمات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات وتورٌد الدٌكور واعمال

 شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت الموالع

 تضامن

 العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  تضامن شركة ، وشرٌكته حافظ ولٌد-والمحلٌه الدولٌه للخدمات رٌمكس/  الى تعدل -  45

 وتأمٌن االمن وخدمات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد لموبٌلٌاتا وتورٌد الدٌكور واعمال

 شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت الموالع

 تضامن

 حذؾ  تضامن شركة ، وشرٌكته حافظ ولٌد - والمحلٌه الدولٌه للخدمات رٌمكس شركه/  لٌصبح للشركه التجارى االسم عدل -  46

 الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات وتورٌد الدٌكور واعمال العمومٌة المماوالت/  نشاط

,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌة والتوكٌالت الموالع وتأمٌن االمن وخدمات

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ

 وتورٌد الدٌكور واعمال العمومٌة المماوالت/  نشاط حذؾ  تضامن شركة ، رٌمكس برٌتى/ للفرع التجارٌه السمه الؽاء -  47

 التجارٌة والتوكٌالت الموالع وتأمٌن االمن وخدمات الصحٌة واالدوات الكهربائٌة االجهزة وتوزٌع والتصدٌر واالستٌراد الموبٌلٌات

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 112526   برلم لٌدها سبك  ،

/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  48

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها سبك  ، والتورٌدات بالجملة والفاكهة الخضر تجارة

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 سبك  ، والتورٌدات بالجملة والفاكهة الخضر تجارة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  49

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها

  ، والتورٌدات بالجملة والفاكهة الخضر تجارة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  51

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها سبك

/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  51

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها سبك  ، والتورٌدات بالجملة والفاكهة الخضر تجارة

 منتضا شركة:  التأشٌر

 سبك  ، والتورٌدات بالجملة والفاكهة الخضر تجارة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  52

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها

  ، والتورٌدات بالجملة والفاكهة الخضر تجارة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  53

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها سبك

/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  54

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها سبك  ، والتورٌدات بالجملة والفاكهة الخضر تجارة

 تضامن شركة:  التأشٌر

 سبك  ، والتورٌدات بالجملة والفاكهة الخضر تجارة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  55

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  ، والتورٌدات بالجملة والفاكهة الخضر تجارة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  56

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها سبك

/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  57

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها سبك  ، والتورٌدات بالجملة والفاكهة الخضر تجارة

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 سبك  ، والتورٌدات بالجملة والفاكهة الخضر تجارة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  58

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها

  ، والتورٌدات بالجملة والفاكهة الخضر تجارة/  لٌصبح النشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  59

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها سبك

 والكٌماوٌات الورق وتصنٌع الطباعة ماكٌنات/  نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه رمضان الرحمن عبد/ المهندس -  61

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 119762   برلم لٌدها سبك  ، انواعه بجمٌع والورق والصٌدلٌة الصناعٌة

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 والكٌماوٌات الورق وتصنٌع الطباعة ماكٌنات/  نشاط الؽاء  بسٌطة توصٌة ، وشركاه رمضان عبدالرحمن/  المهندس شركة -  61

 وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 119762   برلم لٌدها سبك  ، انواعه بجمٌع قوالور والصٌدلٌة الصناعٌة

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر

 وفً 131929   برلم لٌدها سبك  ، فمط التصدٌر الى الشركه نشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاها الجراٌة دمحم اٌمان -  62

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ

   برلم لٌدها سبك  ، فمط التصدٌر الى الشركه نشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه الجراٌه دمحم محمود/  الى ٌعدل -  63

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 131929

  ، فمط التصدٌر الى الشركه نشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه الجراٌه دمحم محمود/  الى ٌعدل  الى التجارى االسم عدل -  64

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 131929   برلم لٌدها سبك

 ،"  وشرٌكه الجراٌه دمحم محمود"  التجارٌة التوكٌالت و التصدٌر و لالستٌراد الجراٌة مكتب/  لٌصبح التجارى االسم عدل -  65

,  النشاط تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 131929   برلم لٌدها سبك  ، فمط التصدٌر الى الشركه نشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ

 الجراٌه مودمح دمحم محمود"  التجارٌة التوكٌالت و التصدٌر و لالستٌراد الجراٌة مكتب/  لٌصبح التجارى االسم عدل -  66

 تعدٌل تم21211328 تارٌخ وفً 131929   برلم لٌدها سبك  ، فمط التصدٌر الى الشركه نشاط تعدٌل  بسٌطة توصٌة ،"  وشرٌكه

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط

 المماوالت/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكٌها دمحم فؤاد اسماء والتورٌدات المماوالت لعموم سنانى -  67

 والبضائع للركاب البرى الجماعى والنمل النمل وخدمات السٌارات وتأجٌر الثمٌلة المعدات وتأجٌر العمومٌة والتورٌدات العمومٌة

 الكهربائٌة االجهزة وتورٌد الطبٌة المستلزمات وتورٌد الؽذائٌة المواد وتورٌد وااللومنٌوم والخردة والكرتون الورق وتورٌد الداخل

 194826   برلم لٌدها سبك  ،(  الدولى و البرى النمل جهاز من الالزمة التراخٌص استصدار بشرط)  بالستٌكٌة منتجات وتورٌد

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً

 فتح على مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌنا جزٌره  محدودة مسئولٌة ذات ،( أٌتامكو)المالحٌه الخدمات و للنمل الدولٌه الشركة -  68

 محدودة مسئولٌة ذات:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 117661   برلم لٌدها سبك  ، فٌها فروع

 مسئولٌة ذات ، التنفٌذٌة والئحتة 1981 لسنة 159 المانون الحكام طبما(   أٌتامكو)  المالحٌه الخدمات و للنمل الدولٌه الشركة -  69

 تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 117661   برلم لٌدها سبك  ، فٌها فروع فتح على مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌنا جزٌره  محدودة

 محدودة مسئولٌة ذات:  التأشٌر وصؾ,  النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 جمٌع:  النشاط ممارسة ومولع مكان وٌكون  محدودة مسئولٌة ذات ،( أٌتامكو)المالحٌه الخدمات و للنمل الدولٌه الشركة -  71

 ورد ما مراعاة مع فٌها فروع فتح على مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما العربٌة مصر جمهورٌة انحاء

 14 رلم والمانون 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار

 انشاء ٌمرروا ان الشركة لمدٌرى,  سٌناء جزٌرة شبه فى المتكاملة التنمٌة بشأن 2112 لسنة 14 المانون مراعاة ومع 2112 لسنة

 تارٌخ وفً 117661   برلم لٌدها سبك  ، شبه عدا فٌما خارجها او العربٌة مصر جمهورٌة داخل للشركة وكاالت او فروع

 محدودة مسئولٌة ذات:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331

 مسئولٌة ذات ، التنفٌذٌة والئحتة 1981 لسنة 159 المانون الحكام طبما(   أٌتامكو)  المالحٌه الخدمات و للنمل الدولٌه الشركة -  71

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما العربٌة مصر جمهورٌة انحاء جمٌع:  النشاط ممارسة ومولع مكان وٌكون  محدودة

 جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع فٌها فروع فتح على مسبما الهٌئة

 فى المتكاملة التنمٌة بشأن 2112 لسنة 14 المانون مراعاة ومع 2112 لسنة 14 رلم والمانون 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر

 عدا فٌما خارجها او العربٌة مصر جمهورٌة داخل للشركة وكاالت او فروع انشاء ٌمرروا ان الشركة لمدٌرى,  سٌناء جزٌرة شبه

 محدودة مسئولٌة ذات:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 117661   برلم لٌدها سبك  ، شبه

   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة المالبس تجارة/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشركائهما بخٌت وجمٌل نرمٌن -  72

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 69656

 احمد عزالدٌن حسن احمد ومٌاده بخٌت مختار جمٌل خالد/  نٌج للملبوسات االسكندرٌة شركة/  لٌصبح الشركة اسم تتعدٌل -  73

 تارٌخ وفً 69656   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة المالبس تجارة/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  تضامن شركة ، عثمان

 تضامن شركة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331

   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة المالبس تجارة/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركائهما بخٌت وجمٌل نرمٌن -  74

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 69656

 احمد عزالدٌن حسن احمد ومٌاده بخٌت مختار جمٌل خالد/  نٌج للملبوسات االسكندرٌة شركة/  لٌصبح الشركة اسم تتعدٌل -  75

 تارٌخ وفً 69656   برلم لٌدها سبك  ، الجاهزة المالبس تجارة/  لٌصبح الشركة ؼرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، عثمان

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصؾ,  النشاط تعدٌل تم21211331

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 129417   برلم لٌدها سبك ، وشركاه رجب رمضان فاروق -  1

 تضامن شركة: التأشٌر

 تارٌخ وفً 129417   برلم لٌدها سبك ، وشركائهم رجب رمضان فاروق واٌهاب اسامة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  2

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211314



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك ، وشركاها طه دمحم أ - بدوى دمحم السعٌد ورثة -  3

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك ، شركاء بدوى دمحم السعٌد أنجال -  4

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

  المانونى الكٌان تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك ، وشركاها طه دمحم أنٌسه - بدوى دمحم السعٌد ورثه -  5

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ, 

 توصٌة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك ، الجمهورٌه لصر -  6

 بسٌطة

 سبك ،(  وشركاه الملٌجى الموجود عبد على شركه)  الجمهورٌه لصر كافتٌرٌا/  الى التجارى وعنوانها الشركه اسم تعدٌل -  7

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك ، وشركاه بدوى دمحم السٌد -  8

 بسٌطة توصٌة

 والحاج بالل)  الملٌجى عبدالموجود على عبدالموجود وورثة الملٌجى عبدالموجود على ورثة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  9

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 61454   برلم لٌدها سبك ،(  وشرٌكهم الملٌجى عبدالموجود دمحم

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 تارٌخ وفً 199822   برلم لٌدها سبك ، العمومٌة للمماوالت حامد راضً دمحم السٌد شرٌكه و رضوان حامد راضً دمحم -  11

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211317

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211317 تارٌخ وفً 165435   برلم لٌدها سبك ، وحسٌن ولٌد لصاحبها لالتصاالت رادار -  11

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها سبك ، للتجارة شركاهمو عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  12

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211321

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها سبك ، وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  13

 بسٌطة توصٌة

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها سبك ، وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  14

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها سبك ، للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  15

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211322

: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها سبك ، وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  16

 تضامن شركة

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 49618   برلم لٌدها سبك ، وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  17

 تضامن شركة: التأشٌر

 143141   برلم لٌدها سبك ، وشركاه دمحم محمود دمحم عواد - دمحم محمود دمحم المرحوم ورثه/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  18

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً

 تم21211325 تارٌخ وفً 143141   برلم لٌدها سبك ، وشركاه دمحم محمود دمحم رضا - دمحم محمود دمحم المرحوم ورثة -  19

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الكٌان تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 175156   برلم لٌدها سبك ، أسعد حنٌن أسعد وشرٌكه أسعد حنٌن محروس -  21

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ,   المانونى

 211342   برلم لٌدها سبك ، شرٌكه و كدوانً دمحم سٌد جمال - الصناعٌة الؽازات تورٌد و توزٌع و لتعبئة الشروق شركة -  21

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً

 وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 69656   برلم لٌدها سبك ، وشركائهما بخٌت وجمٌل نرمٌن -  22

 تضامن شركة: التأشٌر

 احمد عزالدٌن حسن احمد ومٌاده بخٌت مختار جمٌل خالد/  نٌج للملبوسات االسكندرٌة شركة/  لٌصبح الشركة اسم تتعدٌل -  23

 تضامن شركة: التأشٌر وصؾ,   المانونى الكٌان تعدٌل تم21211331 تارٌخ وفً 69656   برلم لٌدها سبك ، عثمان

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 التجارى االسم تعدٌل: الى 198638 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211311:  تارٌخ فى  ،  -  1

 وشركائها سٌنح حلمى حسٌن نهى/  لٌصبح

 الشركة اسم تعدٌل: الى 142221 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211311:  تارٌخ فى  ،  -  2

 وشركاه سلٌم سمٌر مٌنا - المالبس لتصنٌع المهندس/  لٌصبح

 الشركة اسم تعدٌل: الى 142221 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211311:  تارٌخ فى  ،  -  3

 وشركاه سلٌم سمٌر مٌنا - المالبس لتصنٌع المهندس/  لٌصبح

 التجارى االسم تعدٌل: الى 129417 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  4

 وشركائهم رجب رمضان فاروق واٌهاب اسامة/  لٌصبح

 التجارى االسم تعدٌل: الى 129417 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  5

 وشركائهم رجب رمضان فاروق واٌهاب اسامة/  لٌصبح

 التجارى االسم تعدٌل: الى 211587 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  6

 المذبوحه الدواجن لتورٌد وشرٌكه عبدالرحٌم صالح/  لٌصبح

 التجارى االسم تعدٌل: الى 61454 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  7

 الملٌجى عبدالموجود دمحم والحاج بالل)  الملٌجى عبدالموجود على عبدالموجود وورثة الملٌجى عبدالموجود على ورثة/  لٌصبح

 ( وشرٌكهم

 التجارى االسم تعدٌل: الى 61454 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211314:  تارٌخ فى  ،  -  8

 الملٌجى عبدالموجود دمحم والحاج بالل)  الملٌجى عبدالموجود على عبدالموجود وورثة الملٌجى عبدالموجود على ورثة/  لٌصبح

 ( وشرٌكهم

/  الشركه اسم تعدٌل: الى 136116 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211319:  تارٌخ فى  ،  -  9

 عٌسوى احمد دمحم احمد وشرٌكه شاهٌن على محمود عبدالرازق 1د

 التجارى االسم تعدٌل: الى 95731 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211319:  تارٌخ فى  ،  -  11

 وشركاه المنٌاوى مصطفى عبدالحمٌد هانى/  لٌصبح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االسم تعدٌل: الى 126474 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211318:  تارٌخ فى  ،  -  11

 عارؾ لبٌصى دمحم لبٌصى/المرحوم وورثه عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم/المرحوم ورثه وشركاه لبٌص دمحم العربى لبٌص/جارىالت

 عارؾ لبٌصى دمحم بدوى/المرحوم وورثه

 

 التجارى االسم تعدٌل: الى 49618 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211322:  تارٌخ فى  ،  -  12

 للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى

 التجارى االسم تعدٌل: الى 49618 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211322:  تارٌخ فى  ،  -  13

 للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى

 التجارى االسم تعدٌل: الى 49618 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211322:  تارٌخ فى  ،  -  14

 للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى

 التجارى االسم تعدٌل: الى 49618 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211322:  تارٌخ فى  ،  -  15

 للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى

 االسم تعدٌل: الى 143141 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211325:  تارٌخ فى  ،  -  16

 وشركاه دمحم محمود دمحم عواد - دمحم محمود دمحم المرحوم ورثه/  لٌصبح التجارى

 التجارى االسم تعدٌل: الى 143141 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211325:  تارٌخ فى  ،  -  17

 وشركاه دمحم محمود دمحم عواد - دمحم محمود دمحم المرحوم ورثه/  لٌصبح

 االسم تعدٌل: الى 165927 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211328:  تارٌخ فى  ،  -  18

 وشركاهما طه محمود و احمد/  الى التجارى

 الشركة اسم تتعدٌل: الى 69656 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  21211331:  تارٌخ فى  ،  -  19

 عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد ومٌاده بخٌت مختار جمٌل خالد/  نٌج للملبوسات االسكندرٌة شركة/  لٌصبح

 الشركة اسم تتعدٌل: الى 69656 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  21211331:  تارٌخ فى  ،  -  21

 عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد ومٌاده بخٌت مختار جمٌل خالد/  نٌج للملبوسات االسكندرٌة شركة/  لٌصبح

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    21211311:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  م سال حسٌن حلمى حسٌن نهى -  1

 198638   برلم

    21211311:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن شرٌنال تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  م سال حسٌن حلمى حسٌن نهى -  2

 198638   برلم

    21211311:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  م سال حسٌن حلمى حسٌن نهى -  3

 198638   برلم

    21211311:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم مصطفً احمد عمرو -  4

 198638   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211311:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم مصطفً احمد عمرو -  5

 198638   برلم

    21211311:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم مصطفً احمد عمرو -  6

 198638   برلم

 حك تعدٌل,        الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  م سال حسٌن حلمى حسٌن نهى -  7

 198638   برلم    21211311:  تارٌخ ، منفرده م سال حسٌن حلمى حسٌن نهى/  المتضامنه للشرٌكه لٌصبح والتولٌع االداره

 حك تعدٌل,        الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  م سال حسٌن حلمى حسٌن نهى -  8

 198638   برلم    21211311:  تارٌخ ، منفرده م سال حسٌن حلمى حسٌن نهى/  المتضامنه للشرٌكه لٌصبح والتولٌع االداره

 حك تعدٌل,        الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  م سال حسٌن حلمى حسٌن نهى -  9

 198638   برلم    21211311:  تارٌخ ، منفرده م سال حسٌن حلمى حسٌن نهى/  المتضامنه للشرٌكه لٌصبح والتولٌع االداره

 االداره حك تعدٌل,        الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم مصطفً احمد عمرو -  11

 198638   برلم    21211311:  تارٌخ ، منفرده م سال حسٌن حلمى حسٌن نهى/  المتضامنه للشرٌكه لٌصبح والتولٌع

 االداره حك تعدٌل,        الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم مصطفً احمد عمرو -  11

 198638   برلم    21211311:  تارٌخ ، منفرده م سال حسٌن حلمى حسٌن نهى/  المتضامنه للشرٌكه لٌصبح والتولٌع

 االداره حك تعدٌل,        الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم مصطفً احمد عمرو -  12

 198638   برلم    21211311:  تارٌخ ، منفرده م سال حسٌن حلمى حسٌن نهى/  المتضامنه هللشرٌك لٌصبح والتولٌع

:  تارٌخ ، المومى الرلم لبطالة وفما المتضامن الشرٌن اسم تصحٌح  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الصباغ دمحم عزٌز  دمحم -  13

 78693   برلم    21211311

:  تارٌخ ، المومى الرلم لبطالة وفما المتضامن الشرٌن اسم تصحٌح  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الصباغ دمحم عزٌز  دمحم -  14

 78693   برلم    21211311

:  تارٌخ ، المومى الرلم لبطالة وفما المتضامن الشرٌن اسم تصحٌح  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الصباغ دمحم عزٌز  دمحم -  15

 78693   برلم    21211311

:  تارٌخ ، المومى الرلم لبطالة وفما المتضامن الشرٌن اسم تصحٌح  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الصباغ دمحم عزٌز  دمحم -  16

 78693   برلم    21211311

 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المالن عبد هللا عبد سلٌم سمٌر -  17

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء اثنٌن

 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المالن عبد هللا عبد سلٌم سمٌر -  18

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء اثنٌن

 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المالن عبد هللا عبد سلٌم سمٌر -  19

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء اثنٌن

 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المالن عبد هللا عبد سلٌم سمٌر -  21

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء اثنٌن

 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المالن عبد هللا عبد سلٌم سمٌر -  21

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء اثنٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المالن عبد هللا عبد سلٌم سمٌر -  22

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء اثنٌن

 اثنٌن عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا -  23

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 اثنٌن عدد انضمام,  للوفاه كةالشر من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا -  24

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 اثنٌن عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا -  25

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 اثنٌن عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا -  26

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 اثنٌن عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا -  27

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 اثنٌن عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا -  28

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 االدارة حك تعدٌل,  الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المالن عبد هللا عبد سلٌم سمٌر -  29

 االلتراض حك وله بمفرده الشركة عن ولٌعوالت االدارة حك وله منفردا عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح والتولٌع

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، الشركة بأسم البنون من والرهن

 االدارة حك تعدٌل,  الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المالن عبد هللا عبد سلٌم سمٌر -  31

 االلتراض حك وله بمفرده الشركة عن والتولٌع االدارة حك وله منفردا عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح والتولٌع

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، الشركة بأسم البنون من والرهن

 االدارة حك تعدٌل,  الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المالن عبد هللا عبد سلٌم سمٌر -  31

 االلتراض حك وله بمفرده الشركة عن والتولٌع االدارة حك وله منفردا عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح والتولٌع

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، الشركة بأسم البنون من والرهن

 االدارة حك تعدٌل,  الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المالن عبد هللا عبد سلٌم سمٌر -  32

 االلتراض حك وله بمفرده الشركة عن والتولٌع االدارة حك وله منفردا عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح والتولٌع

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، الشركة بأسم البنون من والرهن

 االدارة حك تعدٌل,  الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المالن عبد هللا عبد سلٌم سمٌر -  33

 االلتراض حك وله بمفرده الشركة عن والتولٌع االدارة حك وله منفردا عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح والتولٌع

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، الشركة بأسم البنون من والرهن

 االدارة حك تعدٌل,  الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المالن عبد هللا عبد سلٌم سمٌر -  34

 االلتراض حك وله بمفرده الشركة عن والتولٌع االدارة حك وله منفردا عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح والتولٌع

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، الشركة بأسم البنون من والرهن

 والتولٌع االدارة حك تعدٌل,  الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا -  35

 والرهن االلتراض حك وله بمفرده الشركة عن والتولٌع االدارة حك وله منفردا عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، الشركة بأسم البنون من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتولٌع االدارة حك تعدٌل,  الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا -  36

 والرهن االلتراض حك وله بمفرده الشركة عن والتولٌع االدارة حك وله منفردا عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، الشركة بأسم البنون من

 والتولٌع االدارة حك تعدٌل,  الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا -  37

 والرهن االلتراض حك وله بمفرده الشركة عن والتولٌع االدارة حك وله منفردا عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، الشركة بأسم البنون من

 والتولٌع االدارة حك تعدٌل,  الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا -  38

 والرهن االلتراض حك وله بمفرده الشركة عن والتولٌع االدارة حك وله منفردا عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، الشركة بأسم البنون من

 والتولٌع االدارة حك تعدٌل,  الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا -  39

 والرهن االلتراض حك وله بمفرده الشركة عن والتولٌع االدارة حك وله منفردا عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، الشركة بأسم البنون من

 والتولٌع االدارة حك تعدٌل,  الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا -  41

 والرهن االلتراض حك وله بمفرده الشركة عن والتولٌع االدارة حك وله منفردا عبدهللا سلٌم سمٌر مٌنا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح

 142221   برلم    21211311:  تارٌخ ، الشركة بأسم البنون من

 العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة لرارات بموجب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عمر ابراهٌم ذوالفمار فتحى -  41

 ٌوم الماهرة حرب طلعت شارع أ 28 لتصدٌروا لالستٌراد النصر شركة بممر المنعمدة العامة المصرٌة المستودعات شركة

 لمدة العامة الجمعٌة تختاره االدارة مجلس الشركة ادارة ٌتولى:  للشركة االساسى النظام من 19 المادة نص تعدٌل 2121/12/14

 الجمعٌة رئٌس ٌندب ؼٌابه حالة وفى رئٌسه من بدعوة شهر كل االلل على مرة االدارة مجلس وٌجتمع للتجدٌد لابلة سنوات ثالث

 27563   برلم    21211312:  تارٌخ ، من عدد من االدارة مجلس وٌتكون االجتماع ٌرأس من المجلس اعضاء بٌن من العامة

 العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة لرارات بموجب  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عمر ابراهٌم ذوالفمار فتحى -  42

 ٌوم الماهرة حرب طلعت شارع أ 28 والتصدٌر لالستٌراد النصر شركة بممر المنعمدة العامة المصرٌة المستودعات شركة

 لمدة العامة الجمعٌة تختاره االدارة مجلس الشركة ادارة ٌتولى:  للشركة االساسى النظام من 19 المادة نص تعدٌل 2121/12/14

 الجمعٌة رئٌس ٌندب ؼٌابه حالة وفى رئٌسه من بدعوة شهر كل االلل على مرة االدارة مجلس وٌجتمع للتجدٌد لابلة سنوات ثالث

 27563   برلم    21211312:  تارٌخ ، من عدد من االدارة مجلس وٌتكون االجتماع ٌرأس من المجلس اعضاء بٌن من العامة

 عن ٌزٌد وال خمسة عن ٌمل ال االعضاء  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عمر ابراهٌم ذوالفمار فتحى -  43

 ادارة مجلس ترشٌح على بناء للشركة العامة الجمعٌة تختاره تنفٌذى ؼٌر رئٌس -أ:  التالى النحو على المجلس رئٌس فٌهم بمن تسعة

 الجمعٌة تعٌنهم,  النسبى التمثٌل لواعد بمراعاة الشركة ملكٌة لهٌكل وفما بالشركة المساهمٌن ٌمثلون اعضاء - ب,  المابضة الشركة

 من اثنان او ممثل - ج,  اللمجلس مدة خالل ممثلٌه تؽٌٌر فى الشركة فى المساهم االعتبارى الشخص بحك االخالل عدم مع العامة

 27563   برلم    21211312:  تارٌخ ، او انتخابه ٌتم االدارة مجلس اعضاء عدد بحسب بالشركة العاملٌن

 عن ٌزٌد وال خمسة عن ٌمل ال االعضاء  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عمر ابراهٌم ذوالفمار فتحى -  44

 ادارة مجلس ترشٌح على بناء للشركة العامة الجمعٌة تختاره تنفٌذى ؼٌر رئٌس -أ:  التالى النحو على المجلس رئٌس فٌهم بمن تسعة

 الجمعٌة تعٌنهم,  النسبى التمثٌل لواعد بمراعاة الشركة ملكٌة لهٌكل وفما بالشركة المساهمٌن ٌمثلون اعضاء - ب,  المابضة الشركة

 من اثنان او ممثل - ج,  اللمجلس مدة خالل ممثلٌه تؽٌٌر فى الشركة فى المساهم االعتبارى الشخص بحك االخالل عدم مع العامة

 27563   برلم    21211312:  تارٌخ ، او انتخابه ٌتم االدارة مجلس اعضاء عدد بحسب بالشركة العاملٌن

,  لذلن المنظم المانون الحكام طبما انتخابهما  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عمر ابراهٌم ذوالفمار فتحى -  45

 عضوٌن عن عددهم ٌزٌد ال االدارة بمجلس الخبرة ذوى من اضافٌٌن مستملٌن اعضاء الشركة ادارة مجلس ٌتضمن ان وٌجوز

 27563   برلم    21211312:  تارٌخ ، المابضة الشركة ادارة مجلس ترشٌح على بناء العامة الجمعٌة تختارهما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  لذلن المنظم المانون الحكام طبما انتخابهما  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عمر ابراهٌم ذوالفمار فتحى -  46

 عضوٌن عن عددهم ٌزٌد ال االدارة بمجلس الخبرة ذوى من اضافٌٌن مستملٌن اعضاء الشركة ادارة مجلس ٌتضمن ان وٌجوز

 27563   برلم    21211312:  تارٌخ ، المابضة الشركة ادارة مجلس ترشٌح على بناء العامة الجمعٌة تختارهما

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، تنفٌذى ؼٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سلٌم دمحم انور احمد عصام -  47

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، تنفٌذى ؼٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سلٌم دمحم انور احمد عصام -  48

   برلم    21211313:  تارٌخ ، تنفٌذى ؼٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصٌفى مبرون اللطٌؾ عبد السٌد -  49

27563 

   برلم    21211313:  تارٌخ ، تنفٌذى ؼٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصٌفى مبرون اللطٌؾ عبد السٌد -  51

27563 

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، تنفٌذى ؼٌر  منتخب عضو  مساهمة شركة  دمحم شكرى دمحم احمد -  51

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، تنفٌذى ؼٌر  منتخب عضو  مساهمة شركة  دمحم شكرى دمحم احمد -  52

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، تنفٌذى ؼٌر  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عمر ابراهٌم ذوالفمار فتحى -  53

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، تنفٌذى ؼٌر  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عمر ابراهٌم ذوالفمار فتحى -  54

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، تنفٌذى ؼٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المال ابراهٌم السٌد فؤاد -  55

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، تنفٌذى ؼٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المال ابراهٌم السٌد فؤاد -  56

   برلم    21211313:  تارٌخ ، العاملٌن عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سلٌم دمحم انور احمد عصام -  57

27563 

   برلم    21211313:  تارٌخ ، العاملٌن عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سلٌم دمحم انور احمد عصام -  58

27563 

   برلم    21211313:  تارٌخ ، العاملٌن عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصٌفى مبرون اللطٌؾ عبد السٌد -  59

27563 

   برلم    21211313:  تارٌخ ، العاملٌن عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصٌفى مبرون اللطٌؾ عبد السٌد -  61

27563 

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، العاملٌن عن ممثال  منتخب عضو  مساهمة شركة  دمحم شكرى دمحم احمد -  61

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، العاملٌن عن ممثال  منتخب عضو  مساهمة شركة  دمحم شكرى دمحم احمد -  62

   برلم    21211313:  تارٌخ ، العاملٌن عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عمر ابراهٌم ذوالفمار فتحى -  63

27563 

   برلم    21211313:  تارٌخ ، العاملٌن عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عمر ابراهٌم ذوالفمار فتحى -  64

27563 

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، العاملٌن عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المال ابراهٌم السٌد فؤاد -  65

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، العاملٌن عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المال ابراهٌم السٌد فؤاد -  66



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اسماؤهم السابمه الساده تكلٌؾ على العامه الجمعٌه توافك,   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سلٌم دمحم انور احمد عصام -  67

 لحٌن 2121/12/14 من اعتبارا سنوات ثالث لمده العامه ٌهالمصر المستودعات شركه اداره مجلس واعضاء رئٌس بمهام المٌام

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، 1 السابك النحو على وذلن لانونا الممرره االجراءات استكمال

 اسماؤهم السابمه الساده تكلٌؾ على العامه الجمعٌه توافك,   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سلٌم دمحم انور احمد عصام -  68

 لحٌن 2121/12/14 من اعتبارا سنوات ثالث لمده العامه المصرٌه المستودعات شركه اداره مجلس واعضاء رئٌس بمهام المٌام

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، 1 السابك النحو على وذلن لانونا الممرره االجراءات استكمال

 السابمه الساده تكلٌؾ على العامه الجمعٌه توافك,   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصٌفى مبرون اللطٌؾ عبد السٌد -  69

 2121/12/14 من اعتبارا سنوات ثالث لمده العامه المصرٌه المستودعات شركه اداره مجلس واعضاء رئٌس بمهام المٌام اسماؤهم

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، 1 السابك النحو على وذلن لانونا الممرره االجراءات استكمال لحٌن

 السابمه الساده تكلٌؾ على العامه الجمعٌه توافك,   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصٌفى مبرون اللطٌؾ عبد السٌد -  71

 2121/12/14 من اعتبارا سنوات ثالث لمده العامه المصرٌه المستودعات شركه اداره مجلس واعضاء رئٌس بمهام المٌام اسماؤهم

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، 1 السابك النحو على وذلن لانونا الممرره االجراءات استكمال حٌنل

 بمهام المٌام اسماؤهم السابمه الساده تكلٌؾ على العامه الجمعٌه توافك,   منتخب عضو  مساهمة شركة  دمحم شكرى دمحم احمد -  71

 استكمال لحٌن 2121/12/14 من اعتبارا سنوات ثالث لمده العامه المصرٌه المستودعات شركه اداره مجلس واعضاء رئٌس

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، 1 السابك النحو على وذلن لانونا الممرره االجراءات

 بمهام المٌام اسماؤهم السابمه الساده تكلٌؾ على العامه الجمعٌه توافك,   منتخب عضو  مساهمة شركة  دمحم شكرى دمحم احمد -  72

 استكمال لحٌن 2121/12/14 من اعتبارا سنوات ثالث لمده العامه المصرٌه المستودعات شركه اداره مجلس واعضاء رئٌس

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، 1 السابك النحو على وذلن لانونا الممرره االجراءات

 اسماؤهم السابمه الساده تكلٌؾ على العامه الجمعٌه توافك,   ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عمر ابراهٌم ذوالفمار فتحى -  73

 لحٌن 2121/12/14 من اعتبارا سنوات ثالث لمده العامه المصرٌه المستودعات شركه اداره مجلس واعضاء رئٌس بمهام المٌام

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، 1 السابك النحو على وذلن لانونا الممرره االجراءات استكمال

 اسماؤهم السابمه الساده تكلٌؾ على العامه الجمعٌه توافك,   ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عمر ابراهٌم ذوالفمار فتحى -  74

 لحٌن 2121/12/14 من اعتبارا سنوات ثالث لمده العامه المصرٌه المستودعات شركه اداره مجلس واعضاء رئٌس بمهام المٌام

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، 1 السابك النحو على وذلن لانونا الممرره االجراءات استكمال

 اسماؤهم السابمه الساده تكلٌؾ على العامه الجمعٌه توافك,   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المال ابراهٌم السٌد فؤاد -  75

 لحٌن 2121/12/14 من اعتبارا سنوات ثالث لمده العامه المصرٌه المستودعات شركه اداره مجلس واعضاء رئٌس بمهام المٌام

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، 1 السابك النحو على وذلن لانونا الممرره االجراءات استكمال

 اسماؤهم مهالساب الساده تكلٌؾ على العامه الجمعٌه توافك,   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المال ابراهٌم السٌد فؤاد -  76

 لحٌن 2121/12/14 من اعتبارا سنوات ثالث لمده العامه المصرٌه المستودعات شركه اداره مجلس واعضاء رئٌس بمهام المٌام

 27563   برلم    21211313:  تارٌخ ، 1 السابك النحو على وذلن لانونا الممرره االجراءات استكمال

 ، موصً شرٌن الً متضامن شرٌن من الشرٌن صفة تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسونه الدٌن جمال دمحم خالد -  77

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، موصً شرٌن الً متضامن شرٌن من الشرٌن صفة تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسونه الدٌن جمال دمحم خالد -  78

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، موصً شرٌن الً متضامن شرٌن من الشرٌن صفة تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ؼرٌب حموده ابراهٌم سعاد -  79

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، موصً شرٌن الً متضامن شرٌن من الشرٌن صفة تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ؼرٌب حموده ابراهٌم سعاد -  81

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، موصً شرٌن الً متضامن شرٌن من الشرٌن صفة تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم توفٌك فاروق دمحم -  81

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، موصً شرٌن الً متضامن شرٌن من الشرٌن صفة تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم توفٌك فاروق دمحم -  82

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ

 موصٌه شرٌكه الً متضامنه شرٌكه من الشرٌكه صفة تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسونه الدٌن جمال دمحم خالد -  83

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ ، موصٌٌن شركاء اربعة الموصٌٌن الشركاء عدد لٌصبح

 موصٌه شرٌكه الً متضامنه شرٌكه من الشرٌكه صفة تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسونه الدٌن جمال دمحم خالد -  84

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ ، موصٌٌن شركاء اربعة الموصٌٌن الشركاء عدد لٌصبح

 موصٌه شرٌكه الً متضامنه شرٌكه من الشرٌكه صفة تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ؼرٌب حموده ابراهٌم سعاد -  85

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ ، موصٌٌن شركاء اربعة الموصٌٌن الشركاء عدد لٌصبح

 موصٌه شرٌكه الً متضامنه شرٌكه من الشرٌكه صفة تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ؼرٌب حموده ابراهٌم سعاد -  86

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ ، موصٌٌن شركاء اربعة الموصٌٌن الشركاء عدد لٌصبح

 موصٌه شرٌكه الً متضامنه شرٌكه من الشرٌكه صفة تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم توفٌك فاروق دمحم -  87

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ ، موصٌٌن شركاء اربعة الموصٌٌن الشركاء عدد لٌصبح

 موصٌه شرٌكه الً متضامنه شرٌكه من الشرٌكه صفة تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم توفٌك فاروق دمحم -  88

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ ، موصٌٌن شركاء اربعة الموصٌٌن الشركاء عدد لٌصبح

 فتح حك كذلن له و منفردا الشركة عن التولٌع و االدارة حك له  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسونه الدٌن جمال دمحم خالد -  89

 التولٌع و الشٌكات علً التولٌع و البنون مستندات كافة علً التولٌع و فٌها االٌداع و السحب و الحسابات ؼلك و بالبنون الحسابات

 البٌع عمود علً التولٌع و الثمن لٌبض و اراضٌها و الشركة اصول شراء و بٌع حك له وكذلن الشركة اصول رهن و المروض علً

 الشهر و التجاري السجل و الضرائب و الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة تمثٌل و البٌع بعملٌات المتعلمة النهائٌة و االبتدائٌة

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ ، الهٌئات و الوزارات كافة اما و العماري

 فتح حك كذلن له و منفردا الشركة عن التولٌع و االدارة حك له  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسونه الدٌن جمال دمحم خالد -  91

 التولٌع و الشٌكات علً التولٌع و البنون مستندات كافة علً التولٌع و فٌها االٌداع و السحب و الحسابات ؼلك و بالبنون الحسابات

 البٌع عمود علً التولٌع و الثمن لٌبض و اراضٌها و الشركة اصول شراء و بٌع حك له وكذلن الشركة اصول رهن و المروض علً

 الشهر و التجاري السجل و الضرائب و الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة تمثٌل و البٌع بعملٌات المتعلمة النهائٌة و االبتدائٌة

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ ، الهٌئات و الوزارات كافة اما و العماري

 فتح حك كذلن له و منفردا الشركة عن التولٌع و االدارة حك له  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ؼرٌب حموده ابراهٌم سعاد -  91

 التولٌع و الشٌكات علً التولٌع و البنون مستندات كافة علً التولٌع و فٌها االٌداع و السحب و الحسابات ؼلك و بالبنون الحسابات

 البٌع عمود علً التولٌع و الثمن لٌبض و اراضٌها و الشركة اصول شراء و بٌع حك له وكذلن الشركة اصول رهن و المروض علً

 الشهر و التجاري السجل و الضرائب و الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة تمثٌل و البٌع بعملٌات المتعلمة النهائٌة و االبتدائٌة

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ ، الهٌئات و الوزارات كافة اما و العماري

 فتح حك كذلن له و منفردا الشركة عن التولٌع و االدارة حك له  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ؼرٌب حموده ابراهٌم سعاد -  92

 التولٌع و الشٌكات علً التولٌع و البنون مستندات كافة علً التولٌع و فٌها االٌداع و السحب و الحسابات ؼلك و بالبنون الحسابات

 البٌع عمود علً التولٌع و الثمن لٌبض و اراضٌها و الشركة اصول شراء و بٌع حك له وكذلن الشركة اصول رهن و المروض علً

 الشهر و التجاري السجل و الضرائب و الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة تمثٌل و البٌع بعملٌات المتعلمة النهائٌة و االبتدائٌة

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ ، الهٌئات و الوزارات كافة اما و العماري



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فتح حك كذلن له و منفردا الشركة عن التولٌع و االدارة حك له  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم توفٌك فاروق دمحم -  93

 التولٌع و الشٌكات علً التولٌع و البنون مستندات كافة علً التولٌع و فٌها االٌداع و السحب و الحسابات ؼلك و بالبنون الحسابات

 البٌع عمود علً التولٌع و الثمن لٌبض و اراضٌها و الشركة اصول شراء و بٌع حك له وكذلن الشركة اصول رهن و المروض علً

 الشهر و التجاري السجل و الضرائب و الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة تمثٌل و البٌع بعملٌات المتعلمة النهائٌة و االبتدائٌة

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ ، الهٌئات و الوزارات كافة اما و العماري

 فتح حك كذلن له و منفردا الشركة عن التولٌع و االدارة حك له  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم توفٌك فاروق دمحم -  94

 التولٌع و الشٌكات علً التولٌع و البنون مستندات كافة علً التولٌع و فٌها االٌداع و السحب و الحسابات ؼلك و بالبنون الحسابات

 البٌع عمود علً التولٌع و الثمن لٌبض و اراضٌها و الشركة اصول شراء و بٌع حك له وكذلن الشركة اصول رهن و المروض علً

 الشهر و التجاري السجل و الضرائب و الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة تمثٌل و البٌع بعملٌات المتعلمة النهائٌة و االبتدائٌة

 153957   برلم    21211314:  تارٌخ ، الهٌئات و الوزارات كافة اما و العماري

 امام الشركة تمثٌل و االجتماعٌة التامٌنات و االخري الحكومٌة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسونه الدٌن جمال دمحم خالد -  95

 الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك له و ثمنها لبض و للؽٌر او لنفسه بٌعها و بالشركة الخاصة السٌارات رخص تجدٌد و المرور ادارات

 االمور كافة انهاء و الشركة تصفٌة التمام الالزمه االجراءات كافة اتخاذ فً تفوٌضه و تعٌٌنه تم و/  ماسبك بعض او كل فً

 التضاء عند التصفٌة اجراءات التصفٌة اجراءات بانهاء الخاصة السمتندات كافة علً عنهم نٌابة التولٌع و الموضوع بذلن المتعلمة

   برلم    21211314:  تارٌخ ، سبك ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض حك له و لذلن مناسبة ٌراها التً بالكٌفٌة و االمر

153957 

 امام الشركة تمثٌل و االجتماعٌة التامٌنات و االخري الحكومٌة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة وصٌةت  حسونه الدٌن جمال دمحم خالد -  96

 الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك له و ثمنها لبض و للؽٌر او لنفسه بٌعها و بالشركة الخاصة السٌارات رخص تجدٌد و المرور ادارات

 االمور كافة انهاء و الشركة تصفٌة التمام الالزمه االجراءات كافة اتخاذ فً تفوٌضه و تعٌٌنه تم و/  ماسبك بعض او كل فً

 التضاء عند التصفٌة اجراءات التصفٌة اجراءات بانهاء الخاصة السمتندات كافة علً عنهم نٌابة التولٌع و الموضوع بذلن المتعلمة

   برلم    21211314:  تارٌخ ، سبك ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض حك له و لذلن مناسبة ٌراها التً بالكٌفٌة و االمر

153957 

 امام الشركة تمثٌل و االجتماعٌة التامٌنات و االخري الحكومٌة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ؼرٌب حموده ابراهٌم سعاد -  97

 الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك له و ثمنها لبض و للؽٌر او لنفسه بٌعها و بالشركة الخاصة السٌارات رخص تجدٌد و المرور ادارات

 االمور كافة انهاء و الشركة تصفٌة التمام الالزمه االجراءات كافة اتخاذ فً تفوٌضه و تعٌٌنه تم و/  ماسبك بعض او كل فً

 التضاء عند التصفٌة اجراءات التصفٌة اجراءات بانهاء الخاصة السمتندات كافة علً عنهم نٌابة التولٌع و الموضوع بذلن المتعلمة

   برلم    21211314:  تارٌخ ، سبك ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض حك له و لذلن مناسبة ٌراها التً بالكٌفٌة و االمر

153957 

 امام الشركة تمثٌل و االجتماعٌة التامٌنات و االخري الحكومٌة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ؼرٌب حموده ابراهٌم سعاد -  98

 الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك له و ثمنها لبض و للؽٌر او لنفسه بٌعها و بالشركة الخاصة السٌارات رخص تجدٌد و المرور ادارات

 االمور كافة انهاء و الشركة تصفٌة التمام الالزمه االجراءات كافة اتخاذ فً تفوٌضه و تعٌٌنه تم و/  ماسبك بعض او كل فً

 التضاء عند التصفٌة اجراءات التصفٌة اجراءات بانهاء الخاصة السمتندات كافة علً عنهم نٌابة التولٌع و الموضوع بذلن المتعلمة

   برلم    21211314:  تارٌخ ، سبك ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض حك له و لذلن مناسبة ٌراها التً بالكٌفٌة و االمر

153957 

 امام الشركة تمثٌل و االجتماعٌة التامٌنات و االخري الحكومٌة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم توفٌك فاروق دمحم -  99

 الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك له و ثمنها لبض و للؽٌر او لنفسه بٌعها و بالشركة الخاصة السٌارات رخص تجدٌد و المرور ادارات

 االمور كافة انهاء و الشركة تصفٌة التمام الالزمه االجراءات كافة اتخاذ فً تفوٌضه و تعٌٌنه تم و/  ماسبك بعض او كل فً

 التضاء عند التصفٌة اجراءات التصفٌة اجراءات بانهاء الخاصة السمتندات كافة علً عنهم نٌابة التولٌع و الموضوع بذلن المتعلمة

   برلم    21211314:  تارٌخ ، سبك ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض حك له و لذلن مناسبة ٌراها التً بالكٌفٌة و االمر

153957 

 امام الشركة تمثٌل و االجتماعٌة التامٌنات و االخري الحكومٌة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم توفٌك فاروق دمحم -  111

 الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك له و ثمنها لبض و للؽٌر او لنفسه بٌعها و بالشركة الخاصة السٌارات رخص تجدٌد و المرور ادارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االمور كافة انهاء و الشركة تصفٌة التمام الالزمه االجراءات كافة اتخاذ فً تفوٌضه و تعٌٌنه مت و/  ماسبك بعض او كل فً

 التضاء عند التصفٌة اجراءات التصفٌة اجراءات بانهاء الخاصة السمتندات كافة علً عنهم نٌابة التولٌع و الموضوع بذلن المتعلمة

   برلم    21211314:  تارٌخ ، سبك ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض حك له و لذلن مناسبة ٌراها التً بالكٌفٌة و االمر

153957 

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  111

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  112

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  113

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  114

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  115

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  116

 61454   برلم    21211314

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  117

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  118

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  119

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  111

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  111

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  112

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  113

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  114

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  115

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  116

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  117

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  118

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  119

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  121

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

 تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  121

 61454   برلم    21211314: 

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  122

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

 تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  123
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 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  124
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 تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  125
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 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  126
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 تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  127

 61454   برلم    21211314: 

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  128
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 61454   برلم    21211314: 

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  131

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

 تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  131

 61454   برلم    21211314: 

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  132

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  133

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  134

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  135

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  136

 61454   برلم    21211314

 تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  137

 61454   برلم    21211314: 

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  138

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  139

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  141

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  منمتضا شرٌن  تضامن شركة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  141

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  142

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  143

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  144

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  145

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  146

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  147

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  148

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  149
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  151

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  151

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  152

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  153

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  154

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  155

 61454   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى موجودال عبد على بالل -  156

 61454   برلم    21211314

 انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  157

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن

 انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  158

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن

 انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  159

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن

 انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  161

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن

 انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  161

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن

 انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  162

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  163

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  164

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  165

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  166

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  167

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  168

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  169

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  171

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  171

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  سٌطةب توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  172

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  173

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  174

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  175

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  176

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  177

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  178

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  179
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,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  181
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,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  181

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن انضمام
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  221
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 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها
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 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  223
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 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها
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 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  225
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 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها
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 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  228

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على بالل

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  229

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على بالل

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  231

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على بالل

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  231

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على بالل

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على الموجود عبد -  232

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او جتمعٌنم الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على بالل

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  233

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  234

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر ةالحكومٌ الجهات امام تمثٌلها

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  235

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن ٌجىالمل عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  236

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  237

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  238

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى وجودعبدالم على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  239

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  241

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  241

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى بدالموجودع على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  242

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  243

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  244

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم حاجوال الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 على بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  245

 تمثٌلها فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  246

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام اتمثٌله

 على بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  247

 تمثٌلها فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  248

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  249

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على دمحم الحاج -  251

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 على بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  251

 تمثٌلها فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  252

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر مٌةالحكو الجهات امام تمثٌلها

 على بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  253

 تمثٌلها فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  254

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 على بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسن الملٌجً الموجود عبد ًعل -  255

 تمثٌلها فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  256

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 على بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  257

 تمثٌلها فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام

 على بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى دالموجو عبد على بالل -  258

 تمثٌلها فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام

 على بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  259

 تمثٌلها فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  261

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 على بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  نتضام شركة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  261

 تمثٌلها فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام

 بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسن الملٌجً الموجود عبد علً -  262

 فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود على

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام تمثٌلها

 على بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  263

 تمثٌلها فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  264

 تمثٌلها فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام

 على بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  265

 تمثٌلها فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام

 على بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  266

 تمثٌلها فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام

 على بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  267

 تمثٌلها فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام

 على بالل/  للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الملٌجى الموجود عبد على بالل -  268

 تمثٌلها فى الصالحٌات كافة ذلن سبٌل فى ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الملٌجى عبدالموجود على دمحم والحاج الملٌجى عبدالموجود

 61454   برلم    21211314:  تارٌخ ، والهٌئات الحكومٌة والمصالح والبنون الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب عبدالعزٌز ماجده -  269

 129417   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب عبدالعزٌز ماجده -  271

 129417   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب عبدالعزٌز ماجده -  271

 129417   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب عبدالعزٌز ماجده -  272

 129417   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اسامة -  273

 129417   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اسامة -  274

 129417   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب رمضان فاروق -  275

 129417   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب رمضان فاروق -  276

 129417   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب رمضان فاروق -  277

 129417   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب رمضان فاروق -  278

 129417   برلم    21211314



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اسامة -  279

 129417   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اسامة -  281

 129417   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اٌهاب -  281

 129417   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اٌهاب -  282

 129417   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اٌهاب -  283

 129417   برلم    21211314

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اٌهاب -  284

 129417   برلم    21211314

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب عبدالعزٌز ماجده -  285

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب عبدالعزٌز ماجده -  286

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب عبدالعزٌز ماجده -  287

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب عبدالعزٌز ماجده -  288

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اسامة -  289

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اسامة -  291

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب رمضان فاروق -  291

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب رمضان فاروق -  292

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب رمضان فاروق -  293

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب رمضان فاروق -  294

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اسامة -  295

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اسامة -  296

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اٌهاب -  297

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اٌهاب -  298

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اٌهاب -  299

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 4 عدد انضمام,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اٌهاب -  311

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب عبدالعزٌز ماجده -  311

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب عبدالعزٌز ماجده -  312

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب زٌزعبدالع ماجده -  313

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب عبدالعزٌز ماجده -  314

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اسامة -  315

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اسامة -  316

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب رمضان فاروق -  317

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب رمضان فاروق -  318

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب رمضان فاروق -  319

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رجب رمضان فاروق -  311

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اسامة -  311

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اسامة -  312

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اٌهاب -  313

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اٌهاب -  314

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اٌهاب -  315

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب

 رمضان فاروق اسامة/  المتضامنٌن ٌكٌنللشر والتولٌع االدارة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رمضان فاروق اٌهاب -  316

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن رجب رمضان فاروق اٌهاب,  رجب

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدالرحٌم عبداللطٌؾ عبدالرحٌم صالح -  317

 211587   برلم    21211314

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدالرحٌم عبداللطٌؾ عبدالرحٌم صالح -  318

 211587   برلم    21211314

    21211314:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حموده دمحم مبرون دمحم -  319

 211587   برلم

    21211314:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حموده دمحم مبرون دمحم -  321

 211587   برلم

 اداره,     الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدالرحٌم عبداللطٌؾ عبدالرحٌم صالح -  321

 ومنها الشركه ؼرض لتحمٌك السلطات كافه وله  عبدالرحٌم عبداللطٌؾ عبدالرحٌم صالح/  االول للطرؾ عنها التولٌعو الشركه

 211587   برلم    21211314:  تارٌخ ، اؼراضها وضمن الشركه بعنوان منها تصدر التى االعمال تكون ان بشرط االنفراد حك

 اداره,     الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عبدالرحٌم عبداللطٌؾ عبدالرحٌم صالح -  322

 ومنها الشركه ؼرض لتحمٌك السلطات كافه وله  عبدالرحٌم عبداللطٌؾ عبدالرحٌم صالح/  االول للطرؾ عنها والتولٌع الشركه

 211587   برلم    21211314:  تارٌخ ، اؼراضها وضمن الشركه بعنوان منها تصدر التى االعمال تكون ان بشرط االنفراد حك

 والتولٌع الشركه اداره,     الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حموده دمحم مبرون دمحم -  323

 بشرط االنفراد حك ومنها الشركه ؼرض لتحمٌك السلطات كافه وله  عبدالرحٌم عبداللطٌؾ عبدالرحٌم صالح/  االول للطرؾ عنها

 211587   برلم    21211314:  تارٌخ ، اؼراضها وضمن الشركه بعنوان منها تصدر التى االعمال تكون ان

 والتولٌع الشركه اداره,     الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حموده دمحم مبرون دمحم -  324

 بشرط االنفراد حك ومنها الشركه ؼرض لتحمٌك السلطات كافه وله  عبدالرحٌم عبداللطٌؾ الرحٌمعبد صالح/  االول للطرؾ عنها

 211587   برلم    21211314:  تارٌخ ، اؼراضها وضمن الشركه بعنوان منها تصدر التى االعمال تكون ان

 السٌد تعٌٌن على المجلس وافك -. السادس المرار,    للشركه تنفٌذى  منتدب عضو  مساهمة شركة  المال ابراهٌم السٌد فؤاد -  325

 للشركه العادٌه الؽٌر الجمعٌه لرار الى اٌماء وذلن للشركه التنفٌذى المنتدب العضو بمنصب المال ابراهٌم السٌد فؤاد/  المحاسب

 االساسى النظام من( 19) الماده نص تعدٌل على عادٌه الؽٌر العامه الجمعٌه موافمه بشأن 2121/12/14 بجلسه انعمادها تم والتى

 والتى الشركه اداره مجلس تشكٌل لواعد( 21) الماده فى به والوارده 2121 لسنه( 185)  رلم المانون احكام مع لتتوافك للشركه

 27563   برلم    21211314:  تارٌخ ، اداره مجلس وٌختار(  ج ماده/ ) على تنص

 السٌد تعٌٌن على المجلس وافك -. السادس المرار,    للشركه تنفٌذى  منتدب عضو  مساهمة شركة  المال ابراهٌم السٌد فؤاد -  326

 للشركه العادٌه الؽٌر الجمعٌه لرار الى اٌماء وذلن للشركه التنفٌذى المنتدب العضو بمنصب المال ابراهٌم السٌد فؤاد/  المحاسب

 االساسى النظام من( 19) الماده نص تعدٌل على عادٌه الؽٌر العامه هالجمعٌ موافمه بشأن 2121/12/14 بجلسه انعمادها تم والتى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتى الشركه اداره مجلس تشكٌل لواعد( 21) الماده فى به والوارده 2121 لسنه( 185)  رلم المانون احكام مع لتتوافك للشركه

 27563   برلم    21211314:  تارٌخ ، اداره مجلس وٌختار(  ج ماده/ ) على تنص

 من وؼٌره التنفٌذى المنتدب العضو المجلس اعضاء بٌن من الشركه  منتدب عضو  مساهمة شركة  المال ابراهٌم السٌد فؤاد -  327

 27563   برلم    21211314:  تارٌخ ، راتب من ٌتماضونه ما وٌحدد لالداره المنتدبٌن االعضاء

 من وؼٌره التنفٌذى المنتدب العضو المجلس اعضاء بٌن من الشركه  منتدب عضو  مساهمة شركة  المال ابراهٌم السٌد فؤاد -  328

 27563   برلم    21211314:  تارٌخ ، راتب من ٌتماضونه ما وٌحدد لالداره المنتدبٌن االعضاء

 صبحى السٌد دمحم/  المهندس السٌد ندب تعدٌل( 1  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عامر منصور صبحى السٌد دمحم -  329

 وظٌفه لشؽل -(  إبروم)  المشروعات وصٌانه لتشؽٌل المصرٌه بالشركه الهندسٌه للشئون الشركه رئٌس مساعد - عامر منصور

 مساعد بمستوى خبٌر - عامر منصور صبحى السٌد دمحم/  المهندس السٌد انتداب( 2,   بالشركه شركه رئٌس مساعد بمستوى خبٌر

 للمٌام وتكلٌفه للبترول االسكندرٌه بشركه للعمل -(  إبروم)  المشروعات وصٌانه لتشؽٌل المصرٌه شركهبال(  ندبا  )  شركه رئٌس

 56526   برلم    21211318:  تارٌخ ، 2121/11/11 من اعتبارا الشركه اداره مجلس رئٌس وظٌفه باعمال

 صبحى السٌد دمحم/  المهندس السٌد ندب تعدٌل( 1  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عامر منصور صبحى السٌد دمحم -  331

 وظٌفه لشؽل -(  إبروم)  المشروعات وصٌانه لتشؽٌل المصرٌه بالشركه الهندسٌه للشئون الشركه رئٌس مساعد - عامر منصور

 مساعد بمستوى خبٌر - عامر منصور صبحى السٌد دمحم/  المهندس السٌد انتداب( 2,   بالشركه شركه رئٌس مساعد بمستوى خبٌر

 للمٌام وتكلٌفه للبترول االسكندرٌه بشركه للعمل -(  إبروم)  المشروعات وصٌانه لتشؽٌل المصرٌه بالشركه(  ندبا  )  شركه رئٌس

 56526   برلم    21211318:  تارٌخ ، 2121/11/11 من اعتبارا الشركه اداره مجلس رئٌس وظٌفه باعمال

    21211319:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن ةشرك  عٌسوي احمد دمحم احمد -  331

 136116   برلم

    21211319:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوي احمد دمحم احمد -  332

 136116   برلم

    21211319:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوي احمد دمحم احمد -  333

 136116   برلم

    21211319:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  مختار دمحم عٌد على -  334

 136116   برلم

    21211319:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  مختار دمحم عٌد على -  335

 136116   برلم

    21211319:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  مختار دمحم عٌد على -  336

 136116   برلم

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  شاهٌن على محمود عبدالرازق -  337

 136116   برلم    21211319

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  شاهٌن على محمود عبدالرازق -  338

 136116   برلم    21211319

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن شرٌنال تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  شاهٌن على محمود عبدالرازق -  339

 136116   برلم    21211319

    21211319:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوي احمد دمحم احمد -  341

 136116   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211319:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوي احمد دمحم احمد -  341

 136116   برلم

    21211319:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوي احمد دمحم احمد -  342

 136116   برلم

    21211319:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  مختار دمحم عٌد على -  343

 136116   برلم

    21211319:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  مختار دمحم عٌد على -  344

 136116   برلم

    21211319:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  مختار دمحم عٌد على -  345

 136116   برلم

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  شاهٌن على محمود عبدالرازق -  346

 136116   برلم    21211319

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  شاهٌن على محمود عبدالرازق -  347

 136116   برلم    21211319

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  شاهٌن على محمود عبدالرازق -  348

 136116   برلم    21211319

 محمود عبدالرازق/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االداره حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوي احمد دمحم احمد -  349

:  تارٌخ ، الشركه اؼراض ضمن منهم الصادره المرارات تكون ان على منفردٌن او مجتمعٌن عٌسوي احمد دمحم احمد و شاهٌن على

 136116   برلم    21211319

 محمود عبدالرازق/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االداره حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوي احمد دمحم احمد -  351

:  تارٌخ ، الشركه اؼراض ضمن منهم الصادره المرارات تكون ان على منفردٌن او مجتمعٌن عٌسوي احمد دمحم احمد و شاهٌن على

 136116   برلم    21211319

 محمود عبدالرازق/  امنٌنالمتض للشرٌكٌن والتولٌع االداره حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوي احمد دمحم احمد -  351

:  تارٌخ ، الشركه اؼراض ضمن منهم الصادره المرارات تكون ان على منفردٌن او مجتمعٌن عٌسوي احمد دمحم احمد و شاهٌن على

 136116   برلم    21211319

 على محمود عبدالرازق/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االداره حك  متضامن شرٌن  تضامن شركة  مختار دمحم عٌد على -  352

:  تارٌخ ، الشركه اؼراض ضمن منهم الصادره المرارات تكون ان على منفردٌن او مجتمعٌن عٌسوي احمد دمحم احمد و شاهٌن

 136116   برلم    21211319

 على محمود عبدالرازق/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االداره حك  متضامن شرٌن  تضامن شركة  مختار دمحم عٌد على -  353

:  تارٌخ ، الشركه اؼراض ضمن منهم الصادره المرارات تكون ان على منفردٌن او مجتمعٌن عٌسوي احمد دمحم احمد و شاهٌن

 136116   برلم    21211319

 على محمود عبدالرازق/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االداره حك  متضامن شرٌن  تضامن شركة  مختار دمحم عٌد على -  354

:  تارٌخ ، الشركه اؼراض ضمن منهم الصادره المرارات تكون ان على منفردٌن او مجتمعٌن عٌسوي احمد دمحم احمد و شاهٌن

 136116   برلم    21211319

 عبدالرازق/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االداره حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  شاهٌن على محمود عبدالرازق -  355

 ، الشركه اؼراض ضمن منهم الصادره المرارات تكون ان على منفردٌن او مجتمعٌن عٌسوي احمد دمحم احمد و شاهٌن على محمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 136116   برلم    21211319:  تارٌخ

 

 عبدالرازق/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االداره حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  شاهٌن على محمود عبدالرازق -  356

 ، الشركه اؼراض ضمن منهم الصادره المرارات تكون ان على منفردٌن او مجتمعٌن عٌسوي احمد دمحم احمد و شاهٌن على محمود

 136116   برلم    21211319:  تارٌخ

 

 عبدالرازق/  المتضامنٌن للشرٌكٌن والتولٌع االداره حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  شاهٌن على محمود عبدالرازق -  357

 ، الشركه اؼراض ضمن منهم الصادره المرارات تكون ان على منفردٌن او مجتمعٌن عٌسوي احمد دمحم احمد و شاهٌن على محمود

 136116   برلم    21211319:  تارٌخ

 

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  خلٌل حسن احمد منى -  358

 95731   برلم    21211319

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  خلٌل حسن احمد منى -  359

 95731   برلم    21211319

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  خلٌل حسن احمد منى -  361

 95731   برلم    21211319

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  المنٌاوى مصطفى عبدالحمٌد هانى -  361

 95731   برلم    21211319

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  المنٌاوى مصطفى عبدالحمٌد هانى -  362

 95731   برلم    21211319

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  المنٌاوى مصطفى عبدالحمٌد هانى -  363

 95731   برلم    21211319

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المنٌاوي عبدهللا مصطفً عبدالحمٌد -  364

 95731   برلم    21211319:  تارٌخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المنٌاوي عبدهللا مصطفً عبدالحمٌد -  365

 95731   برلم    21211319:  تارٌخ

 ، للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المنٌاوي عبدهللا مصطفً عبدالحمٌد -  366

 95731   برلم    21211319:  تارٌخ

 االدارة حك تعدٌل,  متضامن شرٌن لٌصبح الشرٌن صفة تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  خلٌل حسن احمد منى -  367

 95731   برلم    21211319:  تارٌخ ، بمفرده المنٌاوى مصطفى الحمٌد عبد هانى/  المتضامن للشرٌن لٌصبح والتولٌع

 االدارة حك تعدٌل,  متضامن شرٌن لٌصبح الشرٌن صفة تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  خلٌل حسن احمد منى -  368

 95731   برلم    21211319:  تارٌخ ، بمفرده المنٌاوى مصطفى الحمٌد عبد هانى/  المتضامن للشرٌن لٌصبح والتولٌع

 االدارة حك تعدٌل,  متضامن شرٌن لٌصبح الشرٌن صفة تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  خلٌل حسن احمد منى -  369

 95731   برلم    21211319:  تارٌخ ، بمفرده المنٌاوى مصطفى الحمٌد عبد هانى/  المتضامن للشرٌن لٌصبح والتولٌع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل,  متضامن شرٌن لٌصبح الشرٌن صفة تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  المنٌاوى مصطفى عبدالحمٌد هانى -  371

   برلم    21211319:  تارٌخ ، بمفرده المنٌاوى مصطفى الحمٌد عبد هانى/  المتضامن للشرٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك

95731 

 تعدٌل,  متضامن شرٌن لٌصبح الشرٌن صفة تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ٌاوىالمن مصطفى عبدالحمٌد هانى -  371

   برلم    21211319:  تارٌخ ، بمفرده المنٌاوى مصطفى الحمٌد عبد هانى/  المتضامن للشرٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك

95731 

 تعدٌل,  متضامن شرٌن لٌصبح الشرٌن صفة تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  المنٌاوى مصطفى عبدالحمٌد هانى -  372

   برلم    21211319:  تارٌخ ، بمفرده المنٌاوى مصطفى الحمٌد عبد هانى/  المتضامن للشرٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك

95731 

 تعدٌل,  متضامن شرٌن لٌصبح الشرٌن صفة تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المنٌاوي عبدهللا مصطفً عبدالحمٌد -  373

   برلم    21211319:  تارٌخ ، بمفرده المنٌاوى مصطفى الحمٌد عبد هانى/  المتضامن للشرٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك

95731 

 تعدٌل,  متضامن شرٌن لٌصبح الشرٌن صفة تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المنٌاوي عبدهللا مصطفً عبدالحمٌد -  374

   برلم    21211319:  تارٌخ ، بمفرده المنٌاوى مصطفى الحمٌد عبد هانى/  المتضامن للشرٌن لٌصبح تولٌعوال االدارة حك

95731 

 تعدٌل,  متضامن شرٌن لٌصبح الشرٌن صفة تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المنٌاوي عبدهللا مصطفً عبدالحمٌد -  375

   برلم    21211319:  تارٌخ ، بمفرده المنٌاوى مصطفى الحمٌد عبد هانى/  المتضامن للشرٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك

95731 

:  تارٌخ ، موصٌة شرٌكة الى المتضامنة الشرٌكة صفة تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  خلٌل حسن احمد منى -  376

 95731   برلم    21211319

:  تارٌخ ، موصٌة شرٌكة الى المتضامنة الشرٌكة صفة تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  خلٌل حسن احمد منى -  377

 95731   برلم    21211319

:  تارٌخ ، موصٌة شرٌكة الى المتضامنة الشرٌكة صفة تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  خلٌل حسن احمد منى -  378

 95731   برلم    21211319

 ، موصٌة شرٌكة الى المتضامنة الشرٌكة صفة تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  المنٌاوى مصطفى عبدالحمٌد هانى -  379

 95731   برلم    21211319:  تارٌخ

 ، موصٌة شرٌكة الى المتضامنة الشرٌكة صفة تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  المنٌاوى مصطفى عبدالحمٌد هانى -  381

 95731   برلم    21211319:  تارٌخ

 ، موصٌة شرٌكة الى المتضامنة الشرٌكة صفة تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  المنٌاوى مصطفى عبدالحمٌد انىه -  381

 95731   برلم    21211319:  تارٌخ

 ، موصٌة شرٌكة الى المتضامنة الشرٌكة صفة تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المنٌاوي عبدهللا مصطفً عبدالحمٌد -  382

 95731   برلم    21211319:  تارٌخ

 ، موصٌة شرٌكة الى المتضامنة الشرٌكة صفة تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المنٌاوي عبدهللا مصطفً عبدالحمٌد -  383

 95731   برلم    21211319:  تارٌخ

 ، موصٌة شرٌكة الى المتضامنة الشرٌكة صفة تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  المنٌاوي عبدهللا مصطفً عبدالحمٌد -  384

 95731   برلم    21211319:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عبد دمحم السٌد/  المتضامنٌن االربعة لالطراؾ والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الخالك عبد دمحم السٌد -  385

 البنون امام التمثٌل حك ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الخالك عبد دمحم دمحم,  الخالك عبد دمحم احمد,  الخالك عبد دمحم السٌد احمد,  الخالك

 على والتولٌع والرهن االلتراض وحك وصرفها الشٌكات على والتولٌع واالٌداع والسحب الشركة بأسم الجارٌة الحسابات وفتح

 واالدارة والوزارات والهٌئات الحكومٌة والمصالح والخاصة العامة الشركات جمٌع امام الشركة تمثٌل وكذلن الضمان خطابات

 137372   برلم    21211314:  تارٌخ ، التابعة والمراكز واالحٌاء المحلٌة

 دمحم السٌد/  المتضامنٌن االربعة لالطراؾ والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد الخالك عبد دمحم احمد -  386

 امام التمثٌل حك ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الخالك عبد دمحم دمحم,  الخالك عبد دمحم احمد,  الخالك عبد دمحم السٌد احمد,  الخالك عبد

 والتولٌع والرهن االلتراض وحك وصرفها الشٌكات على والتولٌع واالٌداع والسحب الشركة بأسم الجارٌة الحسابات وفتح البنون

 واالدارة والوزارات والهٌئات الحكومٌة والمصالح والخاصة العامة الشركات جمٌع امام الشركة تمثٌل وكذلن الضمان خطابات على

 137372   برلم    21211314:  تارٌخ ، التابعة والمراكز واالحٌاء المحلٌة

 دمحم السٌد/  المتضامنٌن االربعة لالطراؾ والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد الخالك عبد دمحم دمحم -  387

 امام التمثٌل حك ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الخالك عبد دمحم دمحم,  الخالك عبد دمحم احمد,  الخالك عبد دمحم السٌد احمد,  خالكال عبد

 والتولٌع والرهن االلتراض وحك وصرفها الشٌكات على والتولٌع واالٌداع والسحب الشركة بأسم الجارٌة الحسابات وفتح البنون

 واالدارة والوزارات والهٌئات الحكومٌة والمصالح والخاصة العامة الشركات جمٌع امام الشركة تمثٌل وكذلن الضمان خطابات على

 137372   برلم    21211314:  تارٌخ ، التابعة والمراكز واالحٌاء المحلٌة

 السٌد/  المتضامنٌن االربعة لالطراؾ والتولٌع االدارة حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد الخالك عبد دمحم السٌد احمد -  388

 امام التمثٌل حك ولهم منفردٌن او مجتمعٌن الخالك عبد دمحم دمحم,  الخالك عبد دمحم احمد,  الخالك عبد دمحم السٌد احمد,  الخالك عبد دمحم

 والتولٌع والرهن االلتراض وحك وصرفها الشٌكات على والتولٌع واالٌداع والسحب الشركة بأسم الجارٌة الحسابات وفتح البنون

 واالدارة والوزارات والهٌئات الحكومٌة والمصالح والخاصة العامة الشركات جمٌع امام الشركة تمثٌل وكذلن الضمان خطابات على

 137372   برلم    21211314:  تارٌخ ، التابعة والمراكز واالحٌاء المحلٌة

 والعمود االوراق على والتولٌع واستبدالها التراخٌص واستخراج لها  شرٌن و رمدٌ  تضامن شركة  الخالك عبد دمحم السٌد -  389

   برلم    21211314:  تارٌخ ،.  الشركة ؼرض لتحمٌك الممررة السلطات من ذلن وؼٌر والضرائب االجتماعٌة التأمٌنات وكذلن

137372 

 االوراق على والتولٌع واستبدالها التراخٌص واستخراج لها  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد الخالك عبد دمحم احمد -  391

    21211314:  تارٌخ ،.  الشركة ؼرض لتحمٌك الممررة السلطات من ذلن وؼٌر والضرائب االجتماعٌة التأمٌنات وكذلن والعمود

 137372   برلم

 االوراق على والتولٌع واستبدالها التراخٌص واستخراج لها  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد الخالك عبد دمحم دمحم -  391

    21211314:  تارٌخ ،.  الشركة ؼرض لتحمٌك الممررة السلطات من ذلن وؼٌر والضرائب االجتماعٌة التأمٌنات وكذلن والعمود

 137372   برلم

 على والتولٌع واستبدالها التراخٌص واستخراج لها  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد الخالك عبد دمحم السٌد احمد -  392

:  تارٌخ ،.  الشركة ؼرض لتحمٌك الممررة السلطات من ذلن وؼٌر والضرائب االجتماعٌة التأمٌنات وكذلن والعمود االوراق

 137372   برلم    21211314

 بتارٌخ المعتمده التنازل لوثٌمه طبما  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  ٌوسؾ احمد عبدالسالم دمحم -  393

 جمٌع عن اٌه.  بً.  اس.  بً اند اي انترناشٌونال ادٌسون لشركه اٌه.  بً.  اس انترناشٌونال ادٌسون شركه تنازل 2121/9/28

 حموق من المشاع على% ( 111) المائه فى مائه لدره نصٌب تمثل والتى والتزامتها وواجباتها وامتٌازاتها ومصالحها حمولها

 181194   برلم    21211315:  تارٌخ ، 2119 لسنه( 2) رلم بالمانون الصادره االلتزام اتفالٌه فى المماول والتزامات

 بتارٌخ المعتمده التنازل لوثٌمه طبما  منتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  ٌوسؾ احمد عبدالسالم دمحم -  394

 وامتٌازاتها ومصالحها حمولها جمٌع عن لٌمتد اٌجٌبت انرجٌن لشركه اٌه.  بً.  اس بً اند اى ادٌسون شركه تنازل 2121/1/24

 اتفالٌه فى المماول والتزامات حموق من المشاع على% (  111)  المائه فى مائه لدره نصٌب تمثل والتى والتزاماتها وواجباتها

 181194   برلم    21211316:  تارٌخ ، 2119 لسنه(  2) رلم بالمانون الصادره االلتزام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وزاره 2121/3/7 بتارٌخ الهٌئه من المعتمد الشركه لخطاب طبما  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رٌجاس ماثٌوس -  395

:  تارٌخ ، مونتى نٌكوال/  السٌد من بدال االجنبً الجانب عن اداره مجلس عضو رٌجاس ماثٌوس/  السٌد اضافه تم البترول

 181194   برلم    21211316

    21211317:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد زكى فتحى دمحم امل -  396

 191256   برلم

    21211317:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد زكى فتحى دمحم امل -  397

 191256   برلم

    21211317:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد زكى فتحى دمحم امل -  398

 191256   برلم

    21211317:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم  على  صالح  طه -  399

 191256   برلم

    21211317:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم  على  صالح  طه -  411

 191256   برلم

    21211317:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم  على  صالح  طه -  411

 191256   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح -  412

 191256   برلم    21211317

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح -  413

 191256   برلم    21211317

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح -  414

 191256   برلم    21211317

 صالح طه/  الثالثة لالطراؾ لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد زكى فتحى دمحم امل -  415

 السلطات كافة ولهم لانونا عنهم ٌنوب من او منفردٌن او مجتمعٌن ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح,  ذكى فتحى دمحم امل,  دمحم على

 حك ولهم واالفراد والبنون والخاص العام والمطاعٌن الحكومٌة الجهات كافة امام وتمثٌلها الشركة ؼرض تحمٌك فى والصالحٌات

 لهم ٌحك كما االخرى البنكٌة المعامالت وكافة وشٌكات وصرؾ واٌداع سحب من كٌةالبن المعامالت وكافة والرهن االلتراض

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، للشركة والمملوكة الواردة والبضائع الشحن بوالص عن التنازل

 صالح طه/  الثالثة لالطراؾ لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد زكى فتحى دمحم امل -  416

 السلطات كافة ولهم لانونا عنهم ٌنوب من او منفردٌن او مجتمعٌن ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح,  ذكى فتحى دمحم امل,  دمحم على

 حك ولهم واالفراد والبنون والخاص العام والمطاعٌن الحكومٌة الجهات كافة امام وتمثٌلها الشركة ؼرض تحمٌك فى والصالحٌات

 لهم ٌحك كما االخرى البنكٌة المعامالت وكافة وشٌكات وصرؾ واٌداع سحب من البنكٌة المعامالت وكافة والرهن االلتراض

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، للشركة والمملوكة الواردة والبضائع الشحن بوالص عن التنازل

 صالح طه/  الثالثة لالطراؾ لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد زكى فتحى دمحم امل -  417

 السلطات كافة ولهم لانونا عنهم ٌنوب من او منفردٌن او مجتمعٌن ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح,  ذكى فتحى دمحم امل,  دمحم على

 حك ولهم واالفراد والبنون والخاص العام والمطاعٌن الحكومٌة الجهات كافة امام وتمثٌلها الشركة ؼرض تحمٌك فى والصالحٌات

 لهم ٌحك كما االخرى البنكٌة المعامالت وكافة وشٌكات وصرؾ واٌداع سحب من البنكٌة المعامالت وكافة والرهن االلتراض

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، للشركة والمملوكة الواردة والبضائع الشحن بوالص عن التنازل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على صالح طه/  الثالثة لالطراؾ لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم  على  صالح  طه -  418

 السلطات كافة ولهم لانونا عنهم ٌنوب من او منفردٌن او مجتمعٌن ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح,  ذكى فتحى دمحم امل,  دمحم

 حك ولهم واالفراد والبنون والخاص العام والمطاعٌن الحكومٌة الجهات كافة امام وتمثٌلها الشركة ؼرض تحمٌك فى والصالحٌات

 لهم ٌحك كما االخرى البنكٌة المعامالت وكافة وشٌكات وصرؾ واٌداع سحب من البنكٌة المعامالت وكافة والرهن االلتراض

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، للشركة والمملوكة الواردة والبضائع الشحن بوالص عن التنازل

 على صالح طه/  الثالثة لالطراؾ لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم  على  صالح  طه -  419

 السلطات كافة ولهم لانونا عنهم ٌنوب من او منفردٌن او مجتمعٌن ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح,  ذكى فتحى دمحم امل,  دمحم

 حك ولهم واالفراد والبنون والخاص العام والمطاعٌن الحكومٌة الجهات كافة امام وتمثٌلها الشركة ؼرض تحمٌك فى والصالحٌات

 لهم ٌحك كما االخرى البنكٌة المعامالت وكافة وشٌكات وصرؾ واٌداع سحب من البنكٌة المعامالت وكافة والرهن االلتراض

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، للشركة والمملوكة الواردة والبضائع الشحن بوالص عن التنازل

 على صالح طه/  الثالثة لالطراؾ لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم  على  صالح  طه -  411

 السلطات كافة ولهم لانونا عنهم ٌنوب من او منفردٌن او مجتمعٌن ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح,  ذكى فتحى دمحم امل,  دمحم

 حك ولهم واالفراد والبنون والخاص العام والمطاعٌن الحكومٌة الجهات كافة امام وتمثٌلها الشركة ؼرض تحمٌك فى والصالحٌات

 مله ٌحك كما االخرى البنكٌة المعامالت وكافة وشٌكات وصرؾ واٌداع سحب من البنكٌة المعامالت وكافة والرهن االلتراض

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، للشركة والمملوكة الواردة والبضائع الشحن بوالص عن التنازل

 طه/  الثالثة لالطراؾ لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح -  411

 كافة ولهم لانونا عنهم ٌنوب من او منفردٌن او مجتمعٌن ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح,  ذكى فتحى دمحم امل,  دمحم على صالح

 واالفراد والبنون والخاص العام والمطاعٌن الحكومٌة الجهات كافة امام وتمثٌلها الشركة ؼرض تحمٌك فى والصالحٌات السلطات

 ٌحك كما االخرى البنكٌة المعامالت وكافة وشٌكات وصرؾ واٌداع سحب من البنكٌة المعامالت وكافة والرهن االلتراض حك ولهم

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، للشركة والمملوكة الواردة والبضائع الشحن بوالص عن التنازل لهم

 طه/  الثالثة لالطراؾ لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح -  412

 كافة ولهم لانونا عنهم ٌنوب من او منفردٌن او مجتمعٌن ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح,  ذكى فتحى دمحم امل,  دمحم على صالح

 واالفراد والبنون والخاص العام والمطاعٌن الحكومٌة الجهات كافة امام وتمثٌلها الشركة ؼرض تحمٌك فى والصالحٌات السلطات

 ٌحك كما االخرى البنكٌة المعامالت وكافة وشٌكات وصرؾ واٌداع سحب من البنكٌة التالمعام وكافة والرهن االلتراض حك ولهم

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، للشركة والمملوكة الواردة والبضائع الشحن بوالص عن التنازل لهم

 طه/  الثالثة لالطراؾ لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح -  413

 كافة ولهم لانونا عنهم ٌنوب من او منفردٌن او مجتمعٌن ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح,  ذكى فتحى دمحم امل,  دمحم على صالح

 واالفراد والبنون والخاص العام والمطاعٌن الحكومٌة الجهات كافة امام وتمثٌلها الشركة ؼرض تحمٌك فى والصالحٌات السلطات

 ٌحك كما االخرى البنكٌة المعامالت وكافة وشٌكات وصرؾ واٌداع سحب من البنكٌة المعامالت وكافة والرهن االلتراض حك ولهم

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، للشركة والمملوكة الواردة والبضائع الشحن بوالص عن التنازل لهم

 ٌخص فٌما عنهم نٌابة التولٌع فى الؽٌر تفوٌض وكذلن للؽٌر  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد زكى فتحى دمحم امل -  414

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، الؽٌر الكفالة حك المنضم الثالث وللطرؾ البنون جمٌع لدى الشركة نشاط

 ٌخص فٌما عنهم نٌابة التولٌع فى الؽٌر تفوٌض وكذلن للؽٌر  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد زكى فتحى دمحم امل -  415

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، الؽٌر الكفالة حك المنضم الثالث وللطرؾ البنون جمٌع لدى الشركة نشاط

 ٌخص فٌما عنهم نٌابة التولٌع فى الؽٌر تفوٌض وكذلن للؽٌر  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد زكى فتحى دمحم امل -  416

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، الؽٌر الكفالة حك المنضم الثالث وللطرؾ البنون جمٌع لدى الشركة نشاط

 نشاط ٌخص فٌما عنهم نٌابة التولٌع فى الؽٌر تفوٌض وكذلن للؽٌر  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم  على  صالح  طه -  417

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، الؽٌر الكفالة حك المنضم الثالث وللطرؾ البنون جمٌع لدى الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 نشاط ٌخص فٌما عنهم نٌابة التولٌع فى الؽٌر تفوٌض وكذلن للؽٌر  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم  على  صالح  طه -  418

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، الؽٌر الكفالة حك المنضم الثالث وللطرؾ البنون جمٌع لدى الشركة

 نشاط ٌخص فٌما عنهم نٌابة التولٌع فى الؽٌر تفوٌض وكذلن للؽٌر  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم  على  صالح  طه -  419

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، الؽٌر الكفالة حك المنضم الثالث وللطرؾ البنون جمٌع لدى الشركة

 ٌخص فٌما عنهم نٌابة التولٌع فى الؽٌر تفوٌض وكذلن للؽٌر  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح -  421

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، الؽٌر الكفالة حك المنضم الثالث وللطرؾ البنون جمٌع لدى الشركة نشاط

 ٌخص فٌما عنهم نٌابة التولٌع فى الؽٌر تفوٌض وكذلن للؽٌر  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح -  421

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، الؽٌر الكفالة حك المنضم الثالث وللطرؾ البنون جمٌع لدى الشركة نشاط

 ٌخص فٌما عنهم نٌابة التولٌع فى الؽٌر تفوٌض وكذلن للؽٌر  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ابراهٌم احمد ابراهٌم صالح -  422

 191256   برلم    21211317:  تارٌخ ، الؽٌر الكفالة حك المنضم الثالث وللطرؾ البنون جمٌع لدى الشركة نشاط

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  423

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  424

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  425

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  426

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  427

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  428

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  429

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  431

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  431

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  432

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  433

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  434

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  435

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه  عارؾ

 لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  436

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه  عارؾ

 لبٌصً دمحم عبدالرحٌم / المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  437

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه  عارؾ

 لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  438

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه  عارؾ

 لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  439

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه  عارؾ

 لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  441

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه  عارؾ

 دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  441

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه  عارؾ لبٌصً

 دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  442

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه  عارؾ لبٌصً

 دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  443

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه  عارؾ لبٌصً

 دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  444

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه  عارؾ لبٌصً

 دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  445

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه  عارؾ لبٌصً

 دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  446

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه  عارؾ لبٌصً

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  447

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  448

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  449

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

 للوفاه  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  451

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام

 للوفاه  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  451

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 للوفاه  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن رٌنالش اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  452

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  453

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  454

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  455

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  456

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  457

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  458

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  459

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  461

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

  عارؾ ًلبٌص دمحم عبدالرحٌم/  المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  461

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، ورثته وانضمام للوفاه

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  462

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  463

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  464

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  465

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  466

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن مانضما  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  467

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  468
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 109 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  469
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    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  471

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  471

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  472

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن لشرٌنا انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  473

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  474

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  475

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  476

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  477

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  478

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  479

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  481

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  481

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  482

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  483

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  484

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  485
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  486

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  487

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  488
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    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  489
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    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  491
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    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  491

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  492

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  493

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  494

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  495

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  496

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  497

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  498
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    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  499

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  511
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    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  511
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    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  512
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  513
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:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  515
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    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  517
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:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  513
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:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  514
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:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  515
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:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  516

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  517

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن ضمامان  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  518

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  519

 126474   برلم    21211318



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  521

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  521

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  522

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  523

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم ٌمعبدالرح عاشور -  524

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  525

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  526

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  527

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  528

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  529

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن ةشرك  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  531

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  531

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  532

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  533

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  534

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  535

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  منتضا شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  536

 126474   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  537

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  538

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  539

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  541

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  541

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  542

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  543

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  544

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  545

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  546

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  547

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  منتضا شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  548

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  549

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  551

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  551

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  552

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  553

 126474   برلم    21211318



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ بٌصىل دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  554

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  555

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  556

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  557

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  558

 126474   برلم    21211318

:  ختارٌ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  559

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  561

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  561

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  562

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  نمتضام شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  563

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  564

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  565

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  566

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  567

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  568

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  569

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  571

 126474   برلم    21211318



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  571

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  572

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  573

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  574

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه ضمامان  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  575

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  576

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  577

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  578

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  579

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  581

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه شرٌكهال انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  581

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  582

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  583

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  584

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  585

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  586

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن رٌنش  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  587

 126474   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  588

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  589

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  591

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  591

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  592

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  593

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  594

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  595

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  596

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  597

 126474   برلم    21211318

:  ختارٌ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  598

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  599

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  611

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  611

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  612

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  613

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  614

 126474   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  615

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  616

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  617

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  618

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  619

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  611

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  611

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  612

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  613

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  امنمتض شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  614

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  615

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  616

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  617

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  618

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  619

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه ضمامان  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  621

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  621

 126474   برلم    21211318



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  622

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  623

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  624

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  625

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  منتضا شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  626

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  627

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  628

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  629

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  631

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  631

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  632

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  633

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  634

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  635

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  636

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  637

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  638

 126474   برلم    21211318



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  639

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  641

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  641

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  642

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  643

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  644

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  645

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  646

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه هالشرٌك انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  647

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  648

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  649

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  651

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  651

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  652

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه رٌكهالش انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  653

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  654

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  655

 126474   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211318:  تارٌخ ، الشركه الى المتضامنه الشرٌكه انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  656

 126474   برلم

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  657

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  658

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ٌصًلب دمحم بدوي رمضان -  659

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  661

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ،

 للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  661

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ،

 للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  662

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ،

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  663

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم دالحفٌظعب موزة -  664

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  665

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  666

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  667

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  668

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم حٌمعبدالر اٌمن -  669

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، للوفاه دمحم

 دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  671

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، للوفاه دمحم

 دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  671

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، للوفاه دمحم

 دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  672

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، للوفاه دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  673

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، للوفاه دمحم

 دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  674

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، للوفاه دمحم

 عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  675

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، للوفاه دمحم دمحم

 عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  676

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، للوفاه دمحم دمحم

 عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  677

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، للوفاه دمحم دمحم

 دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  678

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، للوفاه دمحم

 دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  679

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، للوفاه دمحم

 دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  681

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، للوفاه دمحم

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  681

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  682

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  683

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  684

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  685

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  686

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  687

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، للوفاه

 دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  688

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، للوفاه

 دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  689

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ ، للوفاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  691

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  691

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  692

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  693

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  694

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

 ، للوفاه دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة/  المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ًلبٌص دمحم بدوي صالح -  695

 126474   برلم    21211318:  تارٌخ

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  696

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  697

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  698

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  699

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  711

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم دالرحٌمعب سناء -  711

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  712

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  713

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  714

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  715

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  716

 126474   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  717

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  718

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  719

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  711

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  711

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  712

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  713

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  714

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  715

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  716

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  717

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  718

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  719

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  721

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  721

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  722

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  723

 126474   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  724

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  725

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  726

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  727

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  728

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  729

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  731

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  731

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  732

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  733

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  734

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  735

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  736

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  737

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  738

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  739

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  741

 126474   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  741

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  742

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  743

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  744

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  745

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  746

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  747

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  748

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  نتضام شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  749

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  751

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  751

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  752

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  753

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  754

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم الرحٌمعبد صابرٌن -  755

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  756

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  757

 126474   برلم    21211318



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  758

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  759

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  761

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  761

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  762

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  763

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  764

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  765

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  766

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  رؾعا لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  767

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  768

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  769

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  771

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  771

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  772

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن جتخار  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  773

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  774

 126474   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  775

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  776

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  777

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  778

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من متضامنال الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  779

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  781

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  781

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  782

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  783

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  784

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  785

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  786

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  787

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  788

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  789

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  791

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  791

 126474   برلم    21211318



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  792

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  793

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  794

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  795

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  796

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ارؾع لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  797

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  798

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  799

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  811

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  811

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  812

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  813

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  814

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  815

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  816

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  817

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  818

 126474   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  819

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  811

 126474   برلم

    21211318:  ٌختار ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  811

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  812

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  813

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  814

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  815

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  816

 126474   برلم    21211318

:  ٌختار ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  817

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  818

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  819

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  821

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  821

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  822

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  823

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  824

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  825

 126474   برلم    21211318



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  826

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  827

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  828

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  829

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  831

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  831

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  832

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن ركةش  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  833

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  834

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  835

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  836

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  837

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  838

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  839

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  841

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  841

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  842

 126474   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  843

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  844

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن كةشر  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  845

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  846

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  847

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  848

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  849

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  851

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  851

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  852

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  853

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  854

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  855

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  856

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه جتخار  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  857

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  858

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  859

 126474   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  861

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  861

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  862

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  863

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  864

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  865

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  866

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  867

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  868

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  869

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  871

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  871

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  872

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  873

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  874

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  875

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  876

 126474   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  877

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  878

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  879

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  881

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  881

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  882

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  883

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  884

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  885

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  886

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  887

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  888

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  889

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  891

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  891

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  892

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي رمضان -  893

 126474   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  894

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  895

 126474   برلم    21211318

:  ٌختار ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصى دمحم عبدالرحٌم سناء -  896

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  897

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  898

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم دمحم عبدالحفٌظ موزة -  899

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  911

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  911

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي نورة -  912

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  913

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  914

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم اٌمن -  915

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  916

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  917

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه ارجتخ  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم نعمه -  918

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  919

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  911

 126474   برلم    21211318



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم صابرٌن -  911

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  912

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم عبدالرحٌم عاشور -  913

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصى دمحم ٌمعبدالرح عاشور -  914

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  915

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  916

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي عنتر -  917

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  918

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  919

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن ةشرك  لبٌصً دمحم بدوي لمر -  921

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  921

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  922

 126474   برلم    21211318

:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عارؾ لبٌصً دمحم عبدالرحٌم -  923

 126474   برلم    21211318

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  924

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  925

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  منتضا شركة  لبٌصً دمحم بدوي صباح -  926

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  927

 126474   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  928

 126474   برلم

    21211318:  تارٌخ ، الشركه من المتضامنه الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌصً دمحم بدوي صالح -  929

 126474   برلم

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  931

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  931

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و ٌرمد  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  932

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  933

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  934

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  935

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  936

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  937

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  938

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  939

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ىعٌسو امٌن احمد السٌد دمحم -  941

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  941

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  942

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  943

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  944

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  945

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن مداح السٌد دمحم -  946

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  947

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  948

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  949

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  951

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  951

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  952

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  953

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  نتضام شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  954

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  955

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  956

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  957

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  958

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  959

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة لشرٌكةا تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  961

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  961

 49618   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  962

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  963

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  964

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  965

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من ةالمتضامن الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  966

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  967

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  968

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  969

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  971

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  971

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  972

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  973

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  974

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  975

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  976

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  977

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  978

 49618   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  979

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  981

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  981

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  982

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  983

 49618   برلم

 : تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  984

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  985

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  986

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  987

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  988

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  989

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  991

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  991

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  992

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  993

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  994

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  995

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  996

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  997

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  998

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  999

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من امنةالمتض الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1111

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1111

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1112

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1113

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1114

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1115

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة ارجتخ  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1116

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1117

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1118

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1119

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1111

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1111

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة ارجتخ  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1112

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1113

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1114

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1115

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1116

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1117

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1118

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1119

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  تضامنم شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1121

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1121

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1122

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1123

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1124

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1125

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  ٌطةبس توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1126

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1127

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1128

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1129

 49618   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1131

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1131

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  منمتضا شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1132

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1133

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1134

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1135

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1136

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1137

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1138

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1139

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1141

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1141

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1142

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1143

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة جتخار  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1144

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1145

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1146

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1147

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1148

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1149

 49618   برلم    21211322

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1151
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 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1156
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 144 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 145 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 146 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1117

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1118

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  سوىعٌ امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1119

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1111

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1111

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1112

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1113

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1114

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1115

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1116

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1117

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1118

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1119

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1121

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد ذكورٌنم موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1121

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1122

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1123

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1124

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1125

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1126

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1127

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1128

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1129

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1131

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1131

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1132

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1133

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1134

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1135

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1136

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1137

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1138

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1139

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1141

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1141

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1142

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1143

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1144

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1145

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1146

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1147

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1148

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1149

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1151

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة خارجت  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1151

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1152

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1153

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1154

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1155

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1156

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن ٌنشر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1157

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1158

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1159

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1161

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1161

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1162

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1163

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1164

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثة

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1165

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد نامٌ اٌهاب -  1166

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

 عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1167

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثة

 عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1168

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء ثالثة

 ثالثة عدد تخارج,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1169

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1171

 49618   برلم    21211322

 تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1171

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1172

 49618   برلم    21211322: 

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1173

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1174

 49618   برلم    21211322

 تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1175

 49618   برلم    21211322: 

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1176

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1177

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1178

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه لشضركةا من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1179

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1181

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1181

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1182

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1183

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1184

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1185

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1186

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1187

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1188

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1189

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1191

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1191

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1192

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1193

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1194

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1195

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1196

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1197

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1198

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1199

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  منمتضا شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1211

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1211

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1212

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1213

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1214

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1215

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1216

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1217

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1218

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1219

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1211

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1211

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1212

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، فاهللو الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1213

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1214

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1215

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1216

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1217

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1218

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1219

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1221

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1221

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1222

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1223

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1224

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1225

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1226

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1227

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1228

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1229

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1231

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1231

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1232

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1233

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و ٌرمد  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1234

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1235

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1236

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1237

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1238

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1239

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1241

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1241

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1242

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من نالمتضام الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1243

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1244

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1245

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1246

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1247

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1248

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى بىالؽ عبد صلوحه -  1249

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1251

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1251

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1252

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1253

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1254

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1255

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه ضركةالش من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1256

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1257

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1258

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1259

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1261

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1261

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1262

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1263

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1264

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1265

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1266

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1267

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1268

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1269

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1271

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه ركةالشض من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1271

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1272

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1273

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1274

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1275

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1276

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  منمتضا شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1277

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1278

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1279

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1281

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1281

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1282

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد هصلوح -  1283

 49618   برلم    21211322

 تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1284

 49618   برلم    21211322: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1285

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1286

 49618   برلم    21211322

 تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1287

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1288

 49618   برلم    21211322: 

:  تارٌخ ، للوفاه الشضركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1289

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  رٌنش و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1291

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1291

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1292

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1293

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1294

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1295

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1296

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة نم المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1297

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1298

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1299

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1311

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1311

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1312

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1313

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1314

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1315

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1316

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1317

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1318

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1319

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1311

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1311

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1312

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1313

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1314

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1315

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1316

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1317

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  سوىعٌ امٌن احمد زوبه -  1318

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1319

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1321

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1321

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1322

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1323

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1324

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1325

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1326

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1327

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1328

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من نةالمتضام الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1329

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1331

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1331

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1332

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1333

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1334

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1335

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1336

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1337

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1338

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1339

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1341

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1341

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1342

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1343

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه ركةالش من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1344

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1345

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1346

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1347

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1348

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1349

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1351

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1351

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1352

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1353

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1354

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1355

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1356

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1357

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1358

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  سٌطةب توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1359

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1361

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1361

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1362

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1363

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1364

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1365

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من نةالمتضام الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1366

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1367

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1368

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1369

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1371

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1371

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ورىالص الؽبى عبد صلوحه -  1372

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1373

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1374

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1375

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1376

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1377

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1378

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من نةالمتضام الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1379

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1381

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1381

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1382

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1383

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1384

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1385

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1386

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1387

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1388

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1389

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1391

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1391

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1392

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1393

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1394

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1395

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1396

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1397

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  منمتضا شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1398

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1399

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1411

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1411

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1412

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1413

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1414

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1415

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1416

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1417

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1418

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1419

 49618   برلم    21211322

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1411

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1411

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1412

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  سوىعٌ امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1413

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1414

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1415

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1416

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1417

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1418

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1419

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1421

 49618   برلم    21211322: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1421

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن نم صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1422

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1423

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1424

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1425

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1426

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1427

 49618   برلم    21211322: 

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1428

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1429

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1431

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1431

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1432

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1433

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1434

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1435

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1436

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1437

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1438

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1439

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1441

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1441

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1442

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1443

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1444

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1445

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1446

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من فتهص تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1447

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1448

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1449

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1451

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1451

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1452

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1453

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1454

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة ةتوصٌ  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1455

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1456

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1457

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1458

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1459

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1461

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1461

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1462

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1463

 49618   برلم    21211322

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1464

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1465

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1466

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1467

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1468

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1469

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1471

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1471

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1472

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1473

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  نتضام شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1474

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1475

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1476

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1477

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1478

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1479

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1481

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1481

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1482

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن ٌنشر الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1483

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1484

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1485

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1486

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1487

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1488

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1489

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1491

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ىالصور الؽبى عبد صلوحه -  1491

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1492

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1493

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1494

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1495

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1496

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1497

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1498

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1499

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى ىموص شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1511

 49618   برلم    21211322

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1511

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1512

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1513

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1514

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1515

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1516

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1517

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1518

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1519

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  وىعٌس امٌن احمد امٌن -  1511

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1511

 49618   برلم    21211322

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1512

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1513

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1514

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1515

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1516

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1517

 49618   برلم    21211322

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1518

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1519

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1521

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1521

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1522

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1523

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1524

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى ٌنشر من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1525

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1526

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1527

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1528

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1529

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1531

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1531

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1532

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1533

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1534

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1535

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1536

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1537

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1538

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1539

 49618   برلم    21211322: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1541

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1541

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و رمدٌ  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1542

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1543

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1544

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1545

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1546

 49618   برلم    21211322: 

 تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1547

 49618   برلم    21211322: 

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1548

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1549

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1551

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1551

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1552

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1553

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1554

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1555

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1556

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1557

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1558

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1559

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1561

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1561

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1562

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1563

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1564

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1565

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1566

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1567

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1568

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1569

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1571

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1571

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1572

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1573

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1574

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1575

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1576

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1577

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1578

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1579

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1581

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1581

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1582

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1583

 49618   برلم    21211322

 ، متضامن رٌنش الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1584

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1585

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1586

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1587

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1588

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1589

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1591

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1591

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1592

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1593

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1594

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1595

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1596

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1597

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1598

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1599

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1611

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1611

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1612

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1613

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1614

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1615

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1616

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1617

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1618

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1619

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1611

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1611

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1612

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1613

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1614

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1615

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1616

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1617

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1618

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1619

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1621

 49618   برلم    21211322

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1621

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1622

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1623

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1624

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1625

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1626

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1627

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1628

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1629

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1631

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1631

 49618   برلم    21211322

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1632

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1633

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1634

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1635

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1636

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، منمتضا شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1637

 49618   برلم    21211322

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1638

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1639

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1641

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1641

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1642

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1643

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1644

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1645

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1646

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1647

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1648

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

 ، متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1649

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1651

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1651

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1652

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1653

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1654

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1655

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1656

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1657

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1658

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1659

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1661

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1661

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1662

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1663

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1664

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1665

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1666

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1667

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1668

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1669

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1671

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1671

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1672

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1673

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1674

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1675

 49618   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1676

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1677

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1678

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1679

 49618   برلم

:  ختارٌ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1681

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1681

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1682

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1683

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1684

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1685

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1686

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1687

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1688

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1689

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1691

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1691

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1692

 49618   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1693

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1694

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1695

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1696

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1697

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1698

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1699

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1711

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1711

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1712

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1713

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1714

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1715

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1716

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1717

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1718

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1719

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1711

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1711

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى امنالمتض الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1712

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1713

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1714

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1715

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1716

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1717

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن مامانض  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1718

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1719

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1721

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1721

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1722

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1723

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1724

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1725

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن ركةش  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1726

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1727

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1728

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1729

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1731

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1731

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ورىالص الؽبى عبد صلوحه -  1732

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1733

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1734

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1735

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1736

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1737

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن داحم امٌن احمد -  1738

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1739

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1741

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1741

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1742

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1743

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1744

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1745

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد نامٌ -  1746

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1747

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1748

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1749

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1751

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1751

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ىالصور الؽبى عبد صلوحه -  1752

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1753

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1754

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1755

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1756

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1757

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1758

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1759

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1761

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1761

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1762

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1763

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و ٌرمد  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1764

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1765

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1766

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1767

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1768

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1769

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1771

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1771

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1772

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1773

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1774

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1775

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1776

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1777

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد لسٌدا دمحم -  1778

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1779

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1781

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1781

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1782

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1783

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1784

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1785

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1786

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1787

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1788

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1789

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1791

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1791

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1792

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1793

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1794

 49618   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1795

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1796

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1797

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1798

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1799

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1811

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1811

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1812

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1813

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1814

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1815

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1816

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1817

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1818

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1819

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1811

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1811

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1812

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1813

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1814

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1815

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1816

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1817

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1818

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1819

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1821

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1821

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1822

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1823

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1824

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1825

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1826

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1827

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1828

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1829

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1831

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1831

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1832

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى منالمتضا الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1833

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1834

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1835

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1836

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1837

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1838

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1839

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1841

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  رٌنش و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1841

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1842

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1843

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1844

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1845

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1846

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة وصٌةت  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1847

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1848

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1849

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1851

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1851

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1852

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن كةشر  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1853

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1854

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1855

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1856

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1857

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1858

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1859

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1861

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى ٌنام احمد امٌن احمد -  1861

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1862

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1863

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1864

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1865

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1866

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى ٌنام احمد امٌن -  1867

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1868

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1869

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1871

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1871

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1872

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1873

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1874

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1875

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1876

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1877

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1878

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1879

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1881

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1881

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1882

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1883

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1884

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1885

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1886

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1887

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1888

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1889

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1891

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1891

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1892

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1893

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1894

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  1895

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1896

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1897

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1898

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1899

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1911

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1911

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1912

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1913

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1914

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1915

 49618   برلم    21211322

:  ارٌخت ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1916

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  1917

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1918

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1919

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1911

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1911

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1912

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1913

 49618   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1914

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1915

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1916

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1917

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1918

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  1919

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1921

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1921

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1922

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1923

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1924

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1925

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1926

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1927

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1928

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1929

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1931

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  1931

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1932

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1933

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1934

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1935

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1936

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1937

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1938

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1939

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1941

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1941

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1942

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  1943

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1944

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1945

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1946

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1947

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1948

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1949

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة ىال المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1951

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1951

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1952

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1953

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1954

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  1955

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن ضمامان  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1956

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1957

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1958

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1959

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1961

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1961

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1962

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1963

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  سٌطةب توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1964

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1965

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1966

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  1967

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1968

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1969

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ىالصور الؽبى عبد صلوحه -  1971

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1971

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1972

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1973

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1974

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1975

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  وىعٌس امٌن احمد امٌن احمد -  1976

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1977

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1978

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1979

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1981

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1981

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1982

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1983

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن حمدا امٌن احمد -  1984

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  1985

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1986

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1987

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1988

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1989

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة وصٌةت  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1991

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1991

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1992

 49618   برلم    21211322

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1993

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1994

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1995

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1996

 49618   برلم

    21211322:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  1997

 49618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1998

 49618   برلم    21211322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  1999

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2111

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2111

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن امانضم  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2112

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2113

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2114

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2115

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2116

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2117

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و دٌرم  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2118

 49618   برلم    21211322

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2119

 49618   برلم    21211322

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2111

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2111

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2112

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2113

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2114

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2115

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  2116

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  2117

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  2118

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  2119

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  2121

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  2121

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  2122

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  2123

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  2124

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  ٌنالمتضامن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  2125

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  2126

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم -  2127

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  2128

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  2129

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  2131

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  2131

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  2132

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  2133

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  2134

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  2135

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  2136

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  2137

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  2138

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد زوبه -  2139

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  2141

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد مةكرٌ,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  2141

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  2142

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  2143

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، ٌنمنفرد او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  2144

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  2145

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  2146

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  2147

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  سوىعٌ امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  2148

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  2149

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  2151

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد بسٌمه -  2151

,  عٌسوى امٌن احمد مٌنا ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  2152

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  2153

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  2154

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  2155

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  2156

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  2157

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد ةكرٌم,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  2158

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى مٌنا احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  2159

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  2161

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  2161

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  2162

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم , عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد كرٌمه -  2163

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  2164

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  2165

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  2166

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اسرٌ -  2167

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  2168

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  2169

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  2171

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  2171

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  2172

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  2173

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  2174

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر -  2175

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  2176

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  2177

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  2178

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد سٌدال دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  2179

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  2181

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  2181

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  2182

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  2183

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  2184

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  2185

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  2186

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد -  2187

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  2188

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2189

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2191

,  عٌسوى ٌنام احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2191

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2192

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2193

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن باٌها

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  2194

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  2195

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  2196

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  2197

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد , عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  2198

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  2199

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  2111

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  2111

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة وصٌةت  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  2112

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  2113

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  2114

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد -  2115

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  2116

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  2117

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  2118

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  2119

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى ٌنام احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  2111

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  2111

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2112

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  2113

 ٌهابا,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  2114

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  2115

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  2116

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

 احمد/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن -  2117

 اٌهاب,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2118

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2119

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2121

,  عٌسوى مٌنا احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2121

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2122

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الصورى الؽبى عبد صلوحه -  2123

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2124

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  ٌسوىع امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2125

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2126

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2127

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  متضامنٌنال للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2128

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

/  المتضامنٌن للشركاء لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب -  2129

,  عٌسوى امٌن احمد امٌن ٌاسر,  عٌسوى امٌن احمد امٌن احمد,  عٌسوى امٌن احمد السٌد دمحم,  عٌسوى امٌن احمد السٌد احمد

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن  عٌسوى امٌن احمد كرٌمة,  عٌسوى امٌن احمد امٌن اٌهاب

 االدارة حك ٌكون ان على الشركاء بٌن االتفاق تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  المنٌاوى مصطفى عبدالحمٌد هانى -  2131

 ضمانا الرهن عمود على التولٌع فى وحمه البنون من االلتراض حك وله بمفرده مصطفى الحمٌد عبد هانى/  للشرٌن والتولٌع

 االصول ورهن وبٌع وشراء االختصاصات جمٌع فى الؽٌر تفوٌض فى الحك وله الؽٌر وكفالة الشركة بأسم الممنوحة للتسهٌالت

 95731   برلم    21211322:  تارٌخ ، الثابتة

 االدارة حك ٌكون ان على الشركاء بٌن االتفاق تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  المنٌاوى مصطفى عبدالحمٌد هانى -  2131

 ضمانا الرهن عمود على التولٌع فى وحمه البنون من االلتراض حك وله بمفرده مصطفى الحمٌد عبد هانى/  للشرٌن والتولٌع

 االصول ورهن وبٌع وشراء االختصاصات جمٌع فى الؽٌر تفوٌض فى الحك وله الؽٌر وكفالة الشركة بأسم الممنوحة للتسهٌالت

 95731   برلم    21211322:  تارٌخ ، الثابتة

 االدارة حك ٌكون ان على الشركاء بٌن االتفاق تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  المنٌاوى مصطفى عبدالحمٌد هانى -  2132

 ضمانا نالره عمود على التولٌع فى وحمه البنون من االلتراض حك وله بمفرده مصطفى الحمٌد عبد هانى/  للشرٌن والتولٌع

 االصول ورهن وبٌع وشراء االختصاصات جمٌع فى الؽٌر تفوٌض فى الحك وله الؽٌر وكفالة الشركة بأسم الممنوحة للتسهٌالت

 95731   برلم    21211322:  تارٌخ ، الثابتة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2133

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2134

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2135

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2136

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2137

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2138

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2139

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2141

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2141

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  ٌنشر و مدٌر  تضامن شركة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2142

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2143

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2144

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2145

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2146

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة ٌةتوص  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2147

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2148

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2149

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2151

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حافظ محمود حافظ ولٌد -  2151

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

 للشرٌن موكول الشركة عن التولٌع و االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حافظ محمود حافظ ٌدول -  2152

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع من وؼٌرها البنون من والرهن االلتراض حك وله منفردا حافظ محمود حافظ ولٌد/  المتضامن

 112526   برلم    21211322:  تارٌخ ، الحكومٌة

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العصره على شعبان ابراهٌم -  2153

 178764   برلم    21211323

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  على الحمٌد عبد خمٌس  على -  2154

 178764   برلم    21211323

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العصره على شعبان ابراهٌم -  2155

 178764   برلم    21211323

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  على الحمٌد عبد خمٌس  على -  2156

 178764   برلم    21211323

 ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2157

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ

 ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2158

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ

 ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2159

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2161

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ

 ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2161

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ

 ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2162

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ

:  تارٌخ ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2163

 121579   برلم    21211323

:  تارٌخ ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2164

 121579   برلم    21211323

:  تارٌخ ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2165

 121579   برلم    21211323

:  تارٌخ ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2166

 121579   برلم    21211323

 ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2167

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ

 ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2168

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ

:  تارٌخ ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2169

 121579   برلم    21211323

:  تارٌخ ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2171

 121579   برلم    21211323

:  تارٌخ ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2171

 121579   برلم    21211323

:  تارٌخ ، لوفاته السوباري حسٌن دمحم السٌد/  المرحوم اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2172

 121579   برلم    21211323

 حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2173

 ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح الشركه عن والتولٌع االداره حك تعدٌل,    بالشركه متضامن لشرٌن

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ

 حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2174

 ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح الشركه عن والتولٌع االداره حك تعدٌل,    بالشركه متضامن لشرٌن

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ

 حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2175

 ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح الشركه عن والتولٌع االداره حك تعدٌل,    بالشركه متضامن لشرٌن

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2176

 ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح الشركه عن والتولٌع االداره حك تعدٌل,    بالشركه متضامن لشرٌن

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ

 حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2177

 ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  امنالمتض للشرٌن لٌصبح الشركه عن والتولٌع االداره حك تعدٌل,    بالشركه متضامن لشرٌن

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ

 حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2178

 ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح الشركه عن والتولٌع االداره حك تعدٌل,    بالشركه متضامن لشرٌن

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ

 لشرٌن حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2179

:  تارٌخ ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح الشركه عن والتولٌع االداره حك تعدٌل,    بالشركه متضامن

 121579   برلم    21211323

 لشرٌن حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2181

:  تارٌخ ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح الشركه عن والتولٌع االداره حك تعدٌل,    بالشركه متضامن

 121579   برلم    21211323

 لشرٌن حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2181

:  تارٌخ ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح شركهال عن والتولٌع االداره حك تعدٌل,    بالشركه متضامن

 121579   برلم    21211323

 لشرٌن حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2182

:  تارٌخ ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح الشركه عن والتولٌع االداره حك تعدٌل,    بالشركه متضامن

 121579   برلم    21211323

 حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2183

 ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح الشركه عن والتولٌع االداره حك تعدٌل,    بالشركه متضامن لشرٌن

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ

 حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  السوباري حسٌن دمحم السٌد -  2184

 ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح الشركه عن والتولٌع دارهاال حك تعدٌل,    بالشركه متضامن لشرٌن

 121579   برلم    21211323:  تارٌخ

 لشرٌن حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2185

:  تارٌخ ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح الشركه عن والتولٌع االداره حك تعدٌل,    بالشركه متضامن

 121579   برلم    21211323

 لشرٌن حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2186

:  تارٌخ ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح الشركه عن والتولٌع االداره حك تعدٌل,    بالشركه متضامن

 121579   برلم    21211323

 لشرٌن حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2187

:  تارٌخ ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح الشركه عن والتولٌع االداره حك تعدٌل,    بالشركه متضامن

 121579   برلم    21211323



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لشرٌن حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  الموصى الشرٌن صفه تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن دمحم السٌد عبدهللا -  2188

:  تارٌخ ، بمفرده حسٌن دمحم السٌد عبدهللا/  المتضامن للشرٌن لٌصبح الشركه عن والتولٌع االداره حك تعدٌل,    لشركهبا متضامن

 121579   برلم    21211323

 الشركة اصول بٌع حك/  والتولٌع االدارة لحك اضافة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  رمضان على دمحم عبدالرحمن -  2189

   برلم    21211323:  تارٌخ ، رمضان على دمحم عبدالرحمن/  المتضامن الشرٌن االول للطرؾ للشركة المملوكة والسٌارات

119762 

 الشركة اصول بٌع حك/  والتولٌع االدارة لحك اضافة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  رمضان على دمحم عبدالرحمن -  2191

   برلم    21211323:  تارٌخ ، رمضان على دمحم عبدالرحمن/  المتضامن الشرٌن االول للطرؾ للشركة المملوكة والسٌارات

119762 

 بموجب 2121/3/24 فى 2481 رلم تأشٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البسٌونى ابراهٌم عبدالمنعم عصام -  2191

 اداره مجلس تعٌٌن تجدٌد) 2121/12/27 فى ماراالستث هٌئه من ومعتمد 2121/4/26 بتارٌخ العادٌه العامه الجمعٌه اجتماع محضر

 - 1 -: اسمائهم االتى الساده وهم التجارى بالسجل الوارده الصالحٌات بذات العادٌه الجمعٌه تارٌخ من سنوات ثالث لمده الشركه

 السٌده,   االداره مجلس عضو  - البسٌونى عبدالمنعم عصام/  السٌد -2,   االداره مجلس رئٌس -  البسٌونى عبدالمنعم عالء/  السٌد

 121355   برلم    21211324:  تارٌخ ،(  االداره مجلس عضو  - حمزه على دمحم ملكه/ 

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2192

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2193

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2194

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2195

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2196

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2197

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2198

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2199

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2211

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2211

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  ىالملٌوب على حسٌن على دمحم -  2212

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2213

 21362   برلم    21211325

 والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2214

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ،

 للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2215

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، والنسٌج

 والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2216

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ،

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ثالمم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2217

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2218

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2219

 21362   برلم    21211325

 والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2211

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ،

 للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2211

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، والنسٌج

 والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2212

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ،

 والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2213

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ،

 للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ةادار مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2214

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، والنسٌج

 والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2215

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ،

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2216

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2217

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2218

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2219

 21362   برلم    21211325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2221

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2221

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2222

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

 للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2223

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، والنسٌج

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2224

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  مدٌر  مةمساه شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2225

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2226

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2227

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2228

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

 للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2229

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، والنسٌج

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2231

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2231

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

 للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2232

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، والنسٌج

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2233

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2234

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2235

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2236

 21362   برلم    21211325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2237

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2238

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2239

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2241

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2241

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2242

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2243

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2244

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2245

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2246

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2247

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2248

 21362   برلم    21211325

:  ٌختار ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2249

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2251

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2251

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2252

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2253

 21362   برلم    21211325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2254

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2255

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2256

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2257

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2258

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2259

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2261

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2261

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2262

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2263

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2264

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2265

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2266

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2267

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2268

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2269

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2271

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2271

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، والنسٌج

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2272

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2273

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

 للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2274

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، والنسٌج

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2275

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2276

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2277

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2278

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2279

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

 للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2281

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، والنسٌج

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  همةمسا شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2281

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2282

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2283

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2284

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2285

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2286

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2287

 21362   برلم    21211325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2288

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2289

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2291

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2291

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة جلسم عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2292

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2293

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2294

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2295

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2296

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2297

 21362   برلم    21211325

 ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2298

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، والنسٌج للؽزل المابضه الشركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2299

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2311

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2311

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2312

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2313

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2314

 21362   برلم    21211325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  ختارٌ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2315

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2316

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2317

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2318

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2319

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2311

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2311

 21362   برلم    21211325

 ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2312

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

 معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2313

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، الشركة

 ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2314

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2315

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2316

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2317

 21362   برلم    21211325

 ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2318

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

 معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع كاتشر  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2319

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، الشركة

 ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2321

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

 ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2321

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2322

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، الشركة

 ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2323

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2324

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2325

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2326

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2327

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2328

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2329

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2331

 21362   برلم    21211325

 ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2331

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2332

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2333

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2334

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2335

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2336

 21362   برلم    21211325

 ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2337

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2338

 21362   برلم    21211325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2339

 21362   برلم    21211325

 ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2341

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2341

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2342

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2343

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2344

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2345

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2346

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2347

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2348

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2349

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2351

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2351

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2352

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2353

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2354

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2355

 21362   برلم    21211325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2356

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2357

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2358

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2359

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2361

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة رضمعا جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2361

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2362

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2363

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2364

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2365

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2366

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2367

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2368

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2369

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2371

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2371

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2372

 21362   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2373

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2374

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2375

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2376

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2377

 21362   برلم

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2378

 21362   برلم    21211325

 ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2379

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2381

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2381

 21362   برلم    21211325

 ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2382

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2383

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2384

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2385

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2386

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2387

 21362   برلم    21211325

 ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2388

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2389

 21362   برلم    21211325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2391

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2391

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2392

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2393

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2394

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض مٌعج عن مسئول  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2395

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2396

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2397

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2398

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2399

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2411

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2411

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2412

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2413

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2414

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2415

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2416

 21362   برلم    21211325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة معارض جمٌع عن مسئول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2417

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2418

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2419

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2411

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2411

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2412

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2413

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2414

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2415

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2416

 21362   برلم

    21211325:  ختارٌ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2417

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2418

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2419

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2421

 21362   برلم    21211325

 ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2421

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2422

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2423

 21362   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2424

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ثالمم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2425

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2426

 21362   برلم    21211325

 ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2427

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2428

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2429

 21362   برلم    21211325

 ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2431

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2431

 21362   برلم    21211325

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2432

21362 

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2433

 21362   برلم

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2434

21362 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2435

21362 

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2436

 21362   برلم

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ٌمابراه احمد دمحم احمد -  2437

21362 

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2438

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2439

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2441

 21362   برلم    21211325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2441

21362 

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2442

 21362   برلم

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2443

21362 

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2444

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2445

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2446

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2447

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2448

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2449

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2451

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما اللطٌؾعبد هانى -  2451

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2452

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2453

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2454

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2455

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2456

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2457

 21362   برلم    21211325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2458

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2459

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2461

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2461

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2462

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2463

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2464

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2465

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2466

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2467

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2468

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2469

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2471

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2471

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2472

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2473

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2474

 21362   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2475

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2476

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2477

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2478

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2479

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2481

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2481

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2482

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2483

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2484

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2485

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2486

 21362   برلم    21211325

 ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2487

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2488

 21362   برلم    21211325

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2489

 21362   برلم    21211325

 ، تأمٌنلل مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2491

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2491

 21362   برلم    21211325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2492

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2493

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2494

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2495

 21362   برلم    21211325

 ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2496

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2497

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2498

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2499

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2511

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2511

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2512

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2513

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن الممث  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2514

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2515

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2516

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2517

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2518

 21362   برلم    21211325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2519

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2511

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2511

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2512

 21362   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2513

 21362   برلم

:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2514

 21362   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للتأمٌن مصر شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2515

 21362   برلم

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2516

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2517

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2518

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو الدارةا لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2519

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2521

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2521

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر ٌةالحكوم الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2522

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2523

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى لطاتالس جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2524

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2525

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2526

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2527

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة ئةالهٌ من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2528

 تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع محضر

 وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من االدارة مجلس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة ذلن

/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2529

 على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع محضر بموجب

 باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل

 بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى

 بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2531

 تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع محضر

 وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى وعمر/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من االدارة مجلس

 فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة ذلن

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2531

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2532

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2533

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 بموجب/  ماعباالج المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2534

 تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع محضر

 وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من االدارة مجلس

 فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة ذلن

/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2535

 على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع محضر بموجب

 باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل

 بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى

 بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2536

 تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع محضر

 وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من االدارة مجلس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة ذلن

 بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2537

 تشكٌل على لتزكٌةبا وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع محضر

 وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من االدارة مجلس

 فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة ذلن

/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2538

 على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع محضر بموجب

 باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل

 بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى

 بموجب/  ماعباالج المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2539

 تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع محضر

 وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من االدارة مجلس

 فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة ذلن

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2541

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع نتدبالم والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2541

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2542

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2543

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2544

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من مدوالمعت 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2545

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر زمةالال االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2546

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2547

 تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع محضر

 وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس سارئٌ الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من االدارة مجلس

 فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة ذلن

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2548

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2549

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2551

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2551

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2552

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات مٌعج وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2553

 تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع محضر

 وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من االدارة مجلس

 فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة ذلن

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2554

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2555

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2556

 تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع محضر

 وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من االدارة مجلس

 فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة ذلن

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2557

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2558

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2559

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا بىالشرنو عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2561

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2561

 عضو 11 من االدارة مجلس لتشكٌ على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2562

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر ةالحكومٌ الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2563

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2564

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة جراءاتاال كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2565

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2566

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2567

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2568

 11 من االدارة مجلس لتشكٌ على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2569

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة روالؽٌ الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2571

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2571

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة خاذوات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2572

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2573

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو ةاالدار لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2574

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2575

 عضو 11 من دارةاال مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2576

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2577

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2578

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2579

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2581

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب ضووالع االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2581

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا لشرنوبىا عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  ختارٌ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2582

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2583

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2584

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار مةالعا الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2585

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر جببمو/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2586

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2587

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2588

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2589

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2591

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 مجلس اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2591

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة فمتهاوموا لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2592

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 سمجل اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2593

 عضو 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة

 واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم, 

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2594

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب ٌدالحم عبد مرزوق ماجد -  2595

 تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع محضر

 وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من االدارة مجلس

 فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة ذلن

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2596

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة لحرةا والمناطك لالستثمار

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2597

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2598

 تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع محضر

 وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من االدارة مجلس

 فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة ذلن

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2599

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس رئٌس  مةمساه شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2611

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2611

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  ستاذاال السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2612

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2613

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2614

 تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع محضر

 وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من االدارة مجلس

 فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة فى السلطات جمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة ذلن

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب عضووال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2615

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2616

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2617

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2618

 11 من االدارة مجلس تشكٌل ىعل بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2619

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2611

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة لسمج اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2611

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة ركةش  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2612

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2613

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2614

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2615

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها ستثمارلال العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2616

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 اجتماع حضرم بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2617

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2618

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2619

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2621

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة لحرةا والمناطك

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2621

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2622

 االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من دوالمعتم 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس اجتماع

 فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو 11 من

 العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ االدارة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك لالستثمار

 اجتماع محضر بموجب/  باالجماع المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2623

 11 من االدارة مجلس تشكٌل على بالتزكٌة وموافمتها لالستثمار العامة الهٌئة من والمعتمد 2118/11/17 فى 324 رلم ادارة مجلس

 االدارة فى السلطات جمٌع وله باالجماع المنتدب والعضو االدارة لمجلس رئٌسا الشرنوبى عمرو/  االستاذ السٌد انتخاب تم,  عضو

 لالستثمار العامة الهٌئة ذلن فى بما حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة ادارة لتسٌٌر الالزمة االجراءات كافة واتخاذ

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المالٌة للرلابة العامة والهٌئة الحرة والمناطك

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة وراقاال وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2624

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2625

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  ٌختار ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2626

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2627

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها عمارىال الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2628

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والؽرفة التجارى والسجل مالٌةال االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2629

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2631

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم كٌةالبن الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2631

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2632

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2633

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل ئعالودا واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2634

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2635

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم كٌةالبن الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2636

 والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة التجارى

 كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال االجتماعٌة

 وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت

 والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2637

 والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة التجارى

 كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال االجتماعٌة

 وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت

 والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2638

 والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة التجارى

 كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال االجتماعٌة

 وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع اعواٌد الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2639

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2641

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2641

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم راضوااللت والتعهدات

 والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2642

 والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة التجارى

 كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال االجتماعٌة

 وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت

 والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2643

 والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة ارٌةالتج والؽرفة التجارى

 كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال االجتماعٌة

 وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت

 والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2644

 والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة التجارى

 كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال االجتماعٌة

 وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت

 والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود طفىمص خالد احمد -  2645

 والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة التجارى

 كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال االجتماعٌة

 وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت

 والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2646

 توالتامٌنا ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة التجارى

 كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال االجتماعٌة

 وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت

 والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2647

 والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة التجارى

 كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال االجتماعٌة

 وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت

 التجارٌة فةوالؽر التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2648

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2649

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على عوالتولٌ الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2651

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2651

 فى كالح عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2652

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت مبٌاالتالك وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2653

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 ىالتجار والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2654

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2655

 والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة التجارى

 كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال االجتماعٌة

 وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2656

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2657

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة مٌناتوالتا ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2658

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 جارٌةالت والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2659

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2661

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات فةكا على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2661

 والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة التجارى

 كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال االجتماعٌة

 وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2662

 جتماعٌةاال والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2663

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2664

 والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة تجارٌةال والؽرفة التجارى

 كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال االجتماعٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2665

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات فةكا على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2666

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2667

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2668

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة االتوالحو الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2669

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2671

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2671

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2672

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2673

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى لحكا

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2674

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2675

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2676

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2677

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2678

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2679

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم اضوااللتر والتعهدات

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2681

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2681

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2682

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق صةوبور  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2683

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2684

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2685

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2686

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة االتوالحو الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2687

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2688

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2689

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2691

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2691

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2692

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2693

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب وارداتوال الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2694

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2695

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2696

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم لبنكٌةا الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2697

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2698

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة اتوالتامٌن ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2699

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2711

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2711

 فى الحك عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة

 الالزمة واالوراق لشٌكاتوا المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل

 والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2712

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2713

 والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة التجارى

 كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال االجتماعٌة

 وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2714

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2715

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والسجل المالٌة االوراق وبورصة  رةادا مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2716

 والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة التجارى

 كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال االجتماعٌة

 وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2717

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، نوكذل عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2718

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2719

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب اتوالوارد الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2711

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2711

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2712

 والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة التجارى

 كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى ماب البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال االجتماعٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق والشٌكات المستندات

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2713

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2714

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب داتوالوار الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2715

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2716

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2717

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2718

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2719

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2721

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على بةللرلا العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2721

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2722

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2723

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، لنوكذ عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2724

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2725

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2726

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارى والسجل المالٌة االوراق رصةوبو  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2727

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2728

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2729

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2731

 االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرفة

 والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك عن فضال

 والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها والتعامل الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة واالوراق

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات النمدٌة

 والؽرفة التجارى والسجل المالٌة االوراق وبورصة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2731

 عن فضال االجتماعٌة والتامٌنات ومأمورٌاتها العمارى الشهر ومكاتب والواردات الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التجارٌة

 واالوراق والشٌكات المستندات كافة على والتولٌع الشركة باسم البنكٌة الحسابات فتح ذلن فى بما البنون امام الشركة تمثٌل فى الحك

 النمدٌة والحواالت الكمبٌاالت وخصم لٌود واصدار واٌداعا سحبا علٌها املوالتع الودائع واٌداع الشركة عمل لتٌسٌٌر الالزمة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، وكذلن عنها والتولٌع الشركة بأسم وااللتراض والتعهدات

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2732

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2733

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2734

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2735

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2736

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2737

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى االشترانو انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2738

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2739

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2741

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2741

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2742

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2743

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى ٌعب عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2744

 الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات فى

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله لذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2745

 االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات فى المساهمة

 وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله لذلن الالزمة

 انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع االصول

   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض انواع كافة

21362 

 المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2746

 الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات فى

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله لذلن

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2747

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2748

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2749

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2751

 الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات فى

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله لذلن

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2751

 االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات فى المساهمة

 وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله لذلن الالزمة

 انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع االصول

   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض انواع كافة

21362 

 المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2752

 الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات فى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله لذلن

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2753

 الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات فى

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله لذلن

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2754

 االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات فى المساهمة

 وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على ٌعوالتول الرهن حك وله لذلن الالزمة

 انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع االصول

   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض انواع كافة

21362 

 المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2755

 الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات فى

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله لذلن

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 بكافة الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2756

 الرهن حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها

 عمود على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع

 ومنافذ المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2757

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى ٌعب عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 بكافة الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2758

 الرهن حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها

 عمود على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع

 ومنافذ المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع

 بكافة الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2759

 الرهن حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها

 عمود على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة تالمشتما جمٌع على والتولٌع

 ومنافذ المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، لاستؽال حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2761

 حك وله لذلن ةالالزم االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 بكافة الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2761

 الرهن حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها

 عمود على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع

 ومنافذ المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2762

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركة بأسم شتراناال فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2763

 االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات فى المساهمة

 وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله لذلن الالزمة

 انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع االصول

   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض انواع كافة

21362 

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2764

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 بكافة الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2765

 الرهن حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها

 عمود على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع

 ومنافذ المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2766

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى اتالشرك اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 بكافة الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2767

 الرهن حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها

 عمود على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع

 ومنافذ المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2768

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2769

 االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات فى المساهمة

 وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله لذلن الالزمة

 انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع االصول

   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض انواع كافة

21362 

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2771

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2771

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2772

 االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى نواالشترا انواعها بكافة الشركات فى المساهمة

 وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله لذلن الالزمة

 انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع االصول

   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض انواع كافة

21362 

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2773

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 بكافة الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2774

 الرهن حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها

 عمود على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع

 ومنافذ المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2775

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بكافة الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2776
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 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2795

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2796

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2797

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2798

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2799

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ىعل دمحم مصطفى احمد -  2811

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2811

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2812

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2813

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2814

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2815

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2816

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2817

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2818

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2819

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2811

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2811

 االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات فى المساهمة

 وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله لذلن الالزمة

 انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع االصول

   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض انواع كافة

21362 

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2812

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات عجمٌ على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2813

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2814

 االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات فى المساهمة

 وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله لذلن الالزمة

 انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع االصول

   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض انواع كافة

21362 

 فى المساهمة ركةالش بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2815

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2816

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2817

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات ٌعجم على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك ىعل الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2818

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2819

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2821

 االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات فى المساهمة

 وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله لذلن الالزمة

 انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع االصول

   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض انواع كافة

21362 

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2821

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2822

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2823

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2824

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى ركاتالش اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2825

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2826

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شرنوبىال عثمان دمحم عمرو -  2827

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2828

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2829

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2831

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2831

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2832

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2833

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2834

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2835

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2836

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى االشترانو انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2837

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ

 فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2838

 لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة الشركات

 االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن حك وله

 انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود على والتولٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ المعارض

 الشركات فى المساهمة الشركة بأسم االشتران فى الحك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2839

 حك وله لذلن الالزمة االجراءات كافة اتخاذ وفى الشركات اسهم وبٌع وشراء اموالها رؤوس زٌادة فى واالشتران انواعها بكافة

 على والتولٌع االصول وبٌع وشراء االدارة مجلس رئٌس اختصاصات وكافة البنون مع المالٌة المشتمات جمٌع على والتولٌع الرهن

 المعارض انواع كافة انشاء فى الحك وله,  ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله عنها المستؽنى االراضى بٌع عمود

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، استؽالل حك على الحصول ومنح الجمهورٌة وخارج داخل البٌع ومنافذ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2841

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2841

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2842

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2843

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2844

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2845

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ٌوبىالمل على حسٌن على دمحم -  2846

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2847

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2848

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2849

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2851

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2851

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2852

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2853

 التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود ىمصطف خالد احمد -  2854

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2855

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2856

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الملٌوبى على حسٌن على دمحم -  2857

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر لشركةل بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2858

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2859

 التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2861

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى صودعبدالمم مصطفى خالد احمد -  2861

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2862

 التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البساطى عبدالممصود مصطفى خالد احمد -  2863

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2864

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2865

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2866

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2867

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  مدٌر  عمالاال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2868

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2869

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2871

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  ٌختار ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2871

 نوتعٌٌ التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2872

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2873

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  مدٌر  االعمال لطاع شركات  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2874

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 التجارٌة لتوكٌالتوا والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  مدٌر  مساهمة شركة  عبدالرازق ابراهٌم احمد دمحم احمد -  2875

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2876

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2877

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2878

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2879

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2881

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجٌالنى ناجى الوهاب عبد محسن -  2881

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2882

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما اعهاانو بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2883

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2884

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2885

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع كاتشر  علما عبداللطٌؾ هانى -  2886

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2887

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2888

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2889

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2891

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2891

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  علما عبداللطٌؾ هانى -  2892

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علما عبداللطٌؾ هانى -  2893

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2894

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2895

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2896

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2897

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  احمد حسن فرج سلوى -  2898

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسن فرج سلوى -  2899

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2911

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2911

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2912

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة ٌعب فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2913

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2914

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2915

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2916

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2917

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2918

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2919

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عٌد حمود هالل رفعت -  2911

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌد حمود هالل رفعت -  2911

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2912

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2913

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2914

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2915

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  على دمحم مصطفى احمد -  2916

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على دمحم مصطفى احمد -  2917

 هذه عن المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2918

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2919

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2921

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2921

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به أشٌروالت للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2922

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2923

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2924

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس ئٌسر  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2925

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2926

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2927

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2928

 وتعٌٌن التجارى لالسج فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالمطلب الحمٌد عبد مرزوق ماجد -  2929

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2931

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2931

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد جارٌةالت االسماء  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2932

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2933

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس رئٌس  االعمال لطاع شركات  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2934

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الشرنوبى عثمان دمحم عمرو -  2935

 ئولالمس المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2936

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2937

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2938

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2939

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما نواعهاا بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2941

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2941

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2942

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2943

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسان عبدالرحمن دمحم محسن -  2944

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2945

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  االعمال لطاع شركات  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2946

 وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى والؽاء اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة والتوكٌالت

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن المسئول المدٌر

 والتوكٌالت والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة االسماء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعاده ٌوسؾ محمود كرٌم -  2947

 المسئول المدٌر وتعٌٌن التجارى السجل فى به والتأشٌر للشركة بٌع فرع اى ؽاءوال اضافة فى الحك له كما انواعها بجمٌع التجارٌة

 21362   برلم    21211325:  تارٌخ ، المعارض هذه عن

 حمدى الدٌن عصام/  المهندس االدارة مجلس تفوٌض  ادارة مجلس رئٌس  تعاونٌة جمعٌة  هدٌة حسن حمدى الدٌن عصام -  2948

 لدى العمل عمود كافة على والتولٌع والمحامٌٌن والمحاسبٌن المهندسٌن مع بالتعالد الجمعٌة ادارة مجلس رئٌس بصفته هدٌة حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ،.  العمارى بالشهر والمحامٌٌن للمحاسبٌن توكٌالت عمل وكذلن التارٌخ واثبات العمارى الشهر لدى وتوثٌمها الجمعٌة

 138611   برلم    21211325

 حمدى الدٌن عصام/  المهندس االدارة مجلس تفوٌض  ادارة مجلس رئٌس  تعاونٌة جمعٌة  هدٌة حسن حمدى الدٌن عصام -  2949

 لدى العمل عمود كافة على والتولٌع والمحامٌٌن والمحاسبٌن المهندسٌن مع بالتعالد الجمعٌة ادارة مجلس رئٌس بصفته هدٌة حسن

:  تارٌخ ،.  العمارى بالشهر والمحامٌٌن للمحاسبٌن توكٌالت عمل وكذلن التارٌخ واثبات العمارى الشهر لدى وتوثٌمها الجمعٌة

 138611   برلم    21211325

 حمدى الدٌن عصام/  المهندس االدارة مجلس تفوٌض  ادارة مجلس رئٌس  تعاونٌة جمعٌة  هدٌة حسن حمدى الدٌن عصام -  2951

 لدى العمل عمود كافة على والتولٌع والمحامٌٌن والمحاسبٌن المهندسٌن مع لدبالتعا الجمعٌة ادارة مجلس رئٌس بصفته هدٌة حسن

:  تارٌخ ،.  العمارى بالشهر والمحامٌٌن للمحاسبٌن توكٌالت عمل وكذلن التارٌخ واثبات العمارى الشهر لدى وتوثٌمها الجمعٌة

 138611   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم محمود -  2951

 143141   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم محمود -  2952

 143141   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم محمود -  2953

 143141   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم محمود -  2954

 143141   برلم

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم رضا -  2955

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم رضا -  2956

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم عواد -  2957

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم عواد -  2958

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم نجوى -  2959

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم نجوى -  2961

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم نجوى -  2961

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم نجوى -  2962

143141 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211325 : تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  2963

 143141   برلم

:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  2964

 143141   برلم    21211325

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  2965

 143141   برلم

:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  2966

 143141   برلم    21211325

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم عواد -  2967

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم عواد -  2968

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم رضا -  2969

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم رضا -  2971

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم صباح -  2971

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم صباح -  2972

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم صباح -  2973

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم صباح -  2974

143141 

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم محمود -  2975

 143141   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم محمود -  2976

 143141   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم محمود -  2977

 143141   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم محمود -  2978

 143141   برلم

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم رضا -  2979

143141 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم رضا -  2981

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم عواد -  2981

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم عواد -  2982

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم نجوى -  2983

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم نجوى -  2984

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم نجوى -  2985

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم نجوى -  2986

143141 

:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  2987

 143141   برلم    21211325

:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  2988

 143141   برلم    21211325

:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  2989

 143141   برلم    21211325

:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة ةتوصٌ  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  2991

 143141   برلم    21211325

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم عواد -  2991

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم عواد -  2992

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم رضا -  2993

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم رضا -  2994

143141 

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم صباح -  2995

 143141   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم صباح -  2996

 143141   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم صباح -  2997

 143141   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم صباح -  2998

 143141   برلم

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم محمود -  2999

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم محمود -  3111

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم ودمحم دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم محمود -  3111

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم محمود -  3112

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم رضا -  3113

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم رضا -  3114

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 دمحم عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم عواد -  3115

 والرخص والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب

 دمحم عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم عواد -  3116

 والرخص والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم نجوى -  3117

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم نجوى -  3118

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم نجوى -  3119

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، تجارىال والسجل والضرائب والرخص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم نجوى -  3111

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  3111

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم عواد/ 

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  3112

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم عواد/ 

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  3113

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم عواد/ 

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  3114

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم عواد/ 

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 دمحم عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم عواد -  3115

 والرخص ناتوالتأمٌ الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب

 دمحم عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم عواد -  3116

 والرخص والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم رضا -  3117

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم رضا -  3118

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم صباح -  3119

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم صباح -  3121

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم صباح -  3121

 لتأمٌناتوا الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عواد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم صباح -  3122

 والتأمٌنات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات كافه مع والتعامل منفردٌن او مجتمعٌن دمحم محمود دمحم نجوى,   دمحم محمود دمحم

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، التجارى والسجل والضرائب والرخص

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم محمود -  3123

 143141   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم محمود -  3124

 143141   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم محمود -  3125

 143141   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم محمود -  3126

 143141   برلم

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم رضا -  3127

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم رضا -  3128

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم عواد -  3129

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم عواد -  3131

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم نجوى -  3131

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم نجوى -  3132

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم نجوى -  3133

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم نجوى -  3134

143141 

:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  3135

 143141   برلم    21211325

:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  3136

 143141   برلم    21211325

:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  3137

 143141   برلم    21211325

:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  3138

 143141   برلم    21211325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم عواد -  3139

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة وصٌةت  دمحم محمود دمحم عواد -  3141

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم رضا -  3141

143141 

   برلم    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم رضا -  3142

143141 

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم صباح -  3143

 143141   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم صباح -  3144

 143141   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم صباح -  3145

 143141   برلم

    21211325:  تارٌخ ، للوفاه المتضامنه الشرٌكه اسم رفع  ضامنمت شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم صباح -  3146

 143141   برلم

 اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم محمود -  3147

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن عشر

 اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم محمود -  3148

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن عشر

 اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم محمود -  3149

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن عشر

 اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم محمود -  3151

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن عشر

 عشر اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم رضا -  3151

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن

 عشر اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم رضا -  3152

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن

 عشر اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم عواد -  3153

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن

 عشر اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم عواد -  3154

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن

 عشر اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  ضامنت شركة  دمحم محمود دمحم نجوى -  3155

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عشر اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم نجوى -  3156

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن

 عشر اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم نجوى -  3157

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن

 عشر اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم نجوى -  3158

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن

(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  3159

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن عشر اربعه

(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  3161

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن عشر اربعه

(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  3161

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن عشر اربعه

(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  حسٌن مصطفى امٌن السعد ام -  3162

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن عشر اربعه

 عشر اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم عواد -  3163

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن

 عشر اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم عواد -  3164

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن

 عشر اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن رٌنش  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم رضا -  3165

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن

 عشر اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم رضا -  3166

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن

 اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم صباح -  3167

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن عشر

 اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم صباح -  3168

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن عشر

 اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  دمحم محمود دمحم صباح -  3169

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن عشر

 اربعه(  14)  انضمام,     للوفاه المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم محمود دمحم صباح -  3171

 143141   برلم    21211325:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن موصى شرٌن عشر

 موصٌٌن شركاء 2 عدد انضمام,    الشركه الى متضامن شرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم طه دمحم طه -  3171

,   على دمحم طه دمحم طه محمود/  المتضامنٌن للشرٌكٌن منوط الؽٌر امام وتمثٌلها عنها والتولٌع الشركه اداره,   بالعمد مذكورٌن

 165927   برلم    21211328:  تارٌخ ، منفردٌن او معٌنمجت دمحم طه دمحم طه احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 موصٌٌن شركاء 2 عدد انضمام,    الشركه الى متضامن شرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم طه دمحم طه -  3172

,   على دمحم طه دمحم طه محمود/  المتضامنٌن للشرٌكٌن منوط الؽٌر امام وتمثٌلها عنها والتولٌع الشركه اداره,   بالعمد مذكورٌن

 165927   برلم    21211328:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن دمحم طه دمحم طه احمد

 موصٌٌن شركاء 2 عدد انضمام,    الشركه الى متضامن شرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم طه دمحم طه -  3173

,   على دمحم طه دمحم طه محمود/  المتضامنٌن للشرٌكٌن منوط الؽٌر امام وتمثٌلها عنها والتولٌع الشركه اداره,   بالعمد مذكورٌن

 165927   برلم    21211328:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن دمحم طه دمحم طه احمد

 دمحم طه دمحم طه محمود -  3174

,   بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 2 عدد انضمام,    الشركه الى متضامن شرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  على 

 دمحم طه دمحم طه احمد,   على دمحم طه دمحم طه محمود/  المتضامنٌن للشرٌكٌن منوط الؽٌر امام وتمثٌلها عنها والتولٌع الشركه اداره

 165927   برلم    21211328:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن

 دمحم طه دمحم طه محمود -  3175

,   بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 2 عدد انضمام,    الشركه الى متضامن شرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  على 

 دمحم طه دمحم طه احمد,   على دمحم طه دمحم طه محمود/  المتضامنٌن للشرٌكٌن منوط الؽٌر امام وتمثٌلها عنها والتولٌع الشركه اداره

 165927   برلم    21211328:  ارٌخت ، منفردٌن او مجتمعٌن

 دمحم طه دمحم طه محمود -  3176

,   بالعمد مذكورٌن موصٌٌن شركاء 2 عدد انضمام,    الشركه الى متضامن شرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  على 

 دمحم طه دمحم طه احمد,   على دمحم طه دمحم طه محمود/  المتضامنٌن للشرٌكٌن منوط الؽٌر امام وتمثٌلها عنها والتولٌع الشركه اداره

 165927   برلم    21211328:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن

 شركاء 2 عدد انضمام,    الشركه الى متضامن شرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم طه دمحم طه احمد -  3177

 دمحم طه دمحم طه محمود/  المتضامنٌن للشرٌكٌن منوط الؽٌر امام وتمثٌلها عنها والتولٌع الشركه اداره,   بالعمد مذكورٌن موصٌٌن

 165927   برلم    21211328:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن دمحم طه دمحم طه احمد,   على

 شركاء 2 عدد انضمام,    الشركه الى متضامن شرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم طه دمحم طه احمد -  3178

 دمحم طه دمحم طه محمود/  المتضامنٌن للشرٌكٌن منوط الؽٌر امام وتمثٌلها عنها والتولٌع الشركه اداره,   بالعمد مذكورٌن موصٌٌن

 165927   برلم    21211328:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن دمحم طه دمحم طه احمد,   على

 شركاء 2 عدد انضمام,    الشركه الى متضامن شرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم طه دمحم طه احمد -  3179

 دمحم طه دمحم طه محمود/  المتضامنٌن للشرٌكٌن منوط الؽٌر امام وتمثٌلها عنها والتولٌع الشركه اداره,   بالعمد مذكورٌن موصٌٌن

 165927   برلم    21211328:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن دمحم طه دمحم طه احمد,   على

   برلم    21211328:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم طه دمحم طه -  3181

165927 

   برلم    21211328:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم طه دمحم طه -  3181

165927 

   برلم    21211328:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم طه دمحم طه -  3182

165927 

 دمحم طه دمحم طه محمود -  3183

 165927   برلم    21211328:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  على 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 دمحم طه دمحم طه محمود -  3184

 165927   برلم    21211328:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  على 

 دمحم طه دمحم طه محمود -  3185

 165927   برلم    21211328:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  على 

   برلم    21211328:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم طه دمحم طه احمد -  3186

165927 

   برلم    21211328:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم طه دمحم طه احمد -  3187

165927 

   برلم    21211328:  تارٌخ ، للوفاه المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم طه دمحم طه احمد -  3188

165927 

    21211329:  تارٌخ ، الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ؼبلاير فرٌد ٌوسؾ وجٌه -  3189

 198618   برلم

    21211329:  تارٌخ ، الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  سٌدهم حبٌب محب بافلً -  3191

 198618   برلم

    21211329:  تارٌخ ، الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  لولا الممص فوزى هرفى -  3191

 198618   برلم

    21211329:  تارٌخ ، الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  اسحك فاروق نبٌل فاروق -  3192

 198618   برلم

    21211329:  تارٌخ ، الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  مالن مجلع كمال مجلع -  3193

 198618   برلم

    21211329:  تارٌخ ، الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بولس فهٌم مراد رانٌا -  3194

 198618   برلم

 االول الشرٌن من لكال اصبح:  والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ؼبلاير فرٌد ٌوسؾ وجٌه -  3195

,  اسحك فاروق نبٌل فاروق/  الثالث لشرٌنوا سٌدهم حبٌب محب بافلى/  الثانى الشرٌن و بولس فهٌم مراد رانٌا/  التأسٌس بعمد

 الجدٌد المصرى الرٌؾ شركة لدى الشركة تمثٌل حك ولهم مجتمعٌن والتولٌع االدارة حك الثالثة الشركاء لكل ٌكون ان على

 الحكومٌة الجهات وجمٌع الحرة والمناطك لالستثمار العامة والهٌئة والمحاكم العمارى والشهر التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، تتعلك التى الصفمات وعمد الضرائب ومصلحة حكومٌة والؽٌر

 بعمد االول الشرٌن من لكال اصبح:  والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  سٌدهم حبٌب محب بافلً -  3196

 ان على,  اسحك فاروق نبٌل فاروق/  الثالث والشرٌن سٌدهم حبٌب محب بافلى/  الثانى الشرٌن و بولس فهٌم مراد رانٌا/  التأسٌس

 والسجل الجدٌد المصرى الرٌؾ شركة لدى الشركة تمثٌل حك ولهم مجتمعٌن والتولٌع االدارة حك الثالثة الشركاء لكل ٌكون

 والؽٌر الحكومٌة الجهات وجمٌع الحرة والمناطك لالستثمار العامة والهٌئة والمحاكم العمارى والشهر التجارٌة والؽرفة التجارى

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، تتعلك التى الصفمات وعمد الضرائب ومصلحة حكومٌة

 االول الشرٌن من لكال اصبح:  والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  لولا الممص فوزى هرفى -  3197

,  اسحك فاروق نبٌل فاروق/  الثالث والشرٌن سٌدهم حبٌب محب بافلى/  الثانى الشرٌن و بولس فهٌم مراد رانٌا/  التأسٌس بعمد

 الجدٌد المصرى الرٌؾ شركة لدى الشركة تمثٌل حك ولهم مجتمعٌن والتولٌع االدارة حك الثالثة الشركاء لكل ٌكون ان على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الحكومٌة الجهات وجمٌع الحرة والمناطك لالستثمار العامة والهٌئة والمحاكم العمارى والشهر ةالتجارٌ والؽرفة التجارى والسجل

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، تتعلك التى الصفمات وعمد الضرائب ومصلحة حكومٌة والؽٌر

 االول الشرٌن من لكال اصبح:  والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  اسحك فاروق نبٌل فاروق -  3198

,  اسحك فاروق نبٌل فاروق/  الثالث والشرٌن سٌدهم حبٌب محب بافلى/  الثانى الشرٌن و بولس فهٌم مراد رانٌا/  التأسٌس بعمد

 الجدٌد المصرى الرٌؾ شركة لدى الشركة تمثٌل حك ولهم مجتمعٌن والتولٌع االدارة حك الثالثة الشركاء لكل ٌكون ان على

 الحكومٌة الجهات وجمٌع الحرة والمناطك لالستثمار العامة والهٌئة والمحاكم العمارى والشهر التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، تتعلك التى الصفمات وعمد الضرائب ومصلحة حكومٌة والؽٌر

 بعمد االول الشرٌن من لكال اصبح:  والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  مالن مجلع كمال مجلع -  3199

 ان على,  اسحك فاروق نبٌل فاروق/  الثالث والشرٌن سٌدهم حبٌب محب بافلى/  الثانى الشرٌن و بولس فهٌم مراد رانٌا/  التأسٌس

 والسجل الجدٌد المصرى الرٌؾ شركة لدى الشركة تمثٌل حك ولهم مجتمعٌن والتولٌع االدارة حك الثالثة الشركاء لكل ٌكون

 والؽٌر الحكومٌة الجهات وجمٌع الحرة والمناطك لالستثمار العامة والهٌئة والمحاكم العمارى والشهر التجارٌة والؽرفة التجارى

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، تتعلك التى الصفمات وعمد الضرائب ومصلحة حكومٌة

 بعمد االول الشرٌن من لكال اصبح:  والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بولس فهٌم مراد رانٌا -  3111

 ان على,  اسحك فاروق نبٌل فاروق/  الثالث والشرٌن سٌدهم حبٌب محب بافلى/  الثانى الشرٌن و بولس فهٌم مراد رانٌا/  التأسٌس

 والسجل الجدٌد المصرى الرٌؾ شركة لدى الشركة تمثٌل حك ولهم مجتمعٌن والتولٌع االدارة حك الثالثة الشركاء لكل ٌكون

 والؽٌر الحكومٌة الجهات وجمٌع الحرة والمناطك لالستثمار العامة والهٌئة والمحاكم العمارى والشهر التجارٌة والؽرفة التجارى

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، تتعلك التى الصفمات وعمد الضرائب ومصلحة حكومٌة

 واالجنبٌة المصرٌة البنون جمٌع وامام الشركة بمعامالت  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ؼبلاير فرٌد ٌوسؾ وجٌه -  3111

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، الشركة مصالح ٌحمك بما الؽٌر وتوكٌل

 واالجنبٌة المصرٌة البنون جمٌع وامام الشركة بمعامالت  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  سٌدهم حبٌب محب بافلً -  3112

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، الشركة مصالح ٌحمك بما الؽٌر وتوكٌل

 واالجنبٌة المصرٌة البنون جمٌع وامام الشركة بمعامالت  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  لولا الممص فوزى هرفى -  3113

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، الشركة مصالح ٌحمك بما الؽٌر وتوكٌل

 واالجنبٌة المصرٌة البنون جمٌع وامام الشركة بمعامالت  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  اسحك فاروق نبٌل فاروق -  3114

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، الشركة مصالح ٌحمك بما الؽٌر وتوكٌل

 واالجنبٌة المصرٌة البنون جمٌع وامام الشركة بمعامالت  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  مالن مجلع كمال مجلع -  3115

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، الشركة مصالح ٌحمك بما الؽٌر وتوكٌل

 وتوكٌل واالجنبٌة المصرٌة البنون جمٌع وامام الشركة بمعامالت  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بولس فهٌم مراد رانٌا -  3116

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، الشركة مصالح ٌحمك بما الؽٌر

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ؼبلاير فرٌد ٌوسؾ وجٌه -  3117

 198618   برلم    21211329

    21211329:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  ةبسٌط توصٌة  سٌدهم حبٌب محب بافلً -  3118

 198618   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  لولا الممص فوزى هرفى -  3119

 198618   برلم    21211329

    21211329:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  اسحك فاروق نبٌل فاروق -  3111

 198618   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211329:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  مالن مجلع كمال مجلع -  3111

 198618   برلم

    21211329:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامن الشرٌن انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بولس فهٌم مراد رانٌا -  3112

 198618   برلم

 شرٌكٌن انضمام,  الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ؼبلاير فرٌد ٌوسؾ وجٌه -  3113

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن تخارج,  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن

 شرٌكٌن انضمام,  الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  سٌدهم حبٌب محب بافلً -  3114

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن تخارج,  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن

 شرٌكٌن انضمام,  الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  لولا الممص فوزى هرفى -  3115

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن تخارج,  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن

 شرٌكٌن انضمام,  الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  اسحك فاروق نبٌل فاروق -  3116

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن تخارج,  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن

 شرٌكٌن انضمام,  الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  مالن مجلع كمال مجلع -  3117

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن تخارج,  بالعمد مذكورٌن موصٌٌن

 موصٌٌن شرٌكٌن انضمام,  الشركة من المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بولس فهٌم مراد رانٌا -  3118

 198618   برلم    21211329:  تارٌخ ، بالعمد مذكور موصى شرٌن تخارج,  بالعمد مذكورٌن

 ولٌد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم محمود دمحم -  3119

 141312   برلم    21211329:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن احمد دمحم محمود دمحم,  احمد دمحم محمود

 ولٌد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم محمود دمحم -  3121

 141312   برلم    21211329:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن احمد دمحم محمود دمحم,  احمد دمحم محمود

 ولٌد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  سالمه على سامٌه -  3121

 141312   برلم    21211329:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن احمد دمحم محمود دمحم,  احمد دمحم محمود

 ولٌد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  سالمه على سامٌه -  3122

 141312   برلم    21211329:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن احمد دمحم محمود دمحم,  احمد دمحم محمود

 ولٌد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم محمود ولٌد -  3123

 141312   برلم    21211329:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن احمد دمحم محمود دمحم,  احمد دمحم محمود

 ولٌد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم محمود ولٌد -  3124

 141312   برلم    21211329:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن احمد دمحم محمود دمحم,  احمد دمحم محمود

 ثالثة عدد تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم محمود دمحم -  3125

 141312   برلم    21211329:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن الورثة من

 ثالثة عدد تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم محمود دمحم -  3126

 141312   برلم    21211329:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن الورثة من

 ثالثة عدد تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  سالمه على سامٌه -  3127

 141312   برلم    21211329:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن الورثة من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ثالثة عدد تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة سما رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  سالمه على سامٌه -  3128

 141312   برلم    21211329:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن الورثة من

 ثالثة عدد تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم محمود ولٌد -  3129

 141312   برلم    21211329:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن الورثة من

 ثالثة عدد تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد دمحم محمود ولٌد -  3131

 141312   برلم    21211329:  تارٌخ ، بالعمد مذكورٌن الورثة من

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3131

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3132

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3133

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3134

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3135

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3136

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3137

 116281   برلم

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3138

116281 

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3139

116281 

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3141

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3141

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3142

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3143

 116281   برلم

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3144

 116281   برلم    21211331



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3145

 116281   برلم    21211331

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3146

 116281   برلم    21211331

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3147

116281 

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3148

116281 

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3149

116281 

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3151

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3151

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3152

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3153

 116281   برلم

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3154

 116281   برلم    21211331

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3155

 116281   برلم    21211331

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3156

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن تحادا عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3157

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3158

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3159

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3161

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3161

 116281   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3162

 116281   برلم

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن لٌنالعام اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3163

116281 

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3164

116281 

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3165

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3166

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3167

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3168

 116281   برلم

:  تارٌخ ، المساهمٌن ملٌنالعا اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3169

 116281   برلم    21211331

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3171

 116281   برلم    21211331

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3171

 116281   برلم    21211331

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3172

116281 

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3173

116281 

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3174

116281 

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3175

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3176

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3177

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3178

 116281   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3179

 116281   برلم    21211331

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3181

 116281   برلم    21211331

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن ٌنالعامل اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3181

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3182

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3183

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3184

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3185

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3186

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، اهمٌنالمس العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3187

 116281   برلم

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3188

116281 

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3189

116281 

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3191

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3191

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3192

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3193

 116281   برلم

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3194

 116281   برلم    21211331

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3195

 116281   برلم    21211331



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3196

 116281   برلم    21211331

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3197

116281 

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3198

116281 

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3199

116281 

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3211

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3211

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3212

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3213

 116281   برلم

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3214

 116281   برلم    21211331

:  تارٌخ ، ٌنالمساهم العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3215

 116281   برلم    21211331

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3216

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3217

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3218

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3219

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3211

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3211

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3212

 116281   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3213

116281 

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3214

116281 

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3215

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3216

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3217

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3218

 116281   برلم

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3219

 116281   برلم    21211331

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3221

 116281   برلم    21211331

:  تارٌخ ، مساهمٌنال العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3221

 116281   برلم    21211331

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3222

116281 

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3223

116281 

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3224

116281 

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3225

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3226

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3227

 116281   برلم

    21211331:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3228

 116281   برلم

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3229

 116281   برلم    21211331



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3231

 116281   برلم    21211331

 مجلس تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3231

 و  البنون جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره

 بالمشاركه كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع

 بٌع ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات

 مجلس تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3232

 و  البنون جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره

 بالمشاركه كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع

 بٌع ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات

 مجلس تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3233

 و  البنون جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره

 بالمشاركه كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع

 بٌع ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات

 مجلس تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3234

 و  البنون جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره

 بالمشاركه كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع

 بٌع ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات

 مجلس تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السنوسً حجاج احمد خالد -  3235

 و  البنون جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره

 بالمشاركه كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع

 بٌع ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات

 مجلس تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3236

 و  البنون جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره

 بالمشاركه كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع

 بٌع ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات

 تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3237

 جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره مجلس

 كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع و  البنون

 ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار بالمشاركه

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات بٌع

 االداره مجلس تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3238

 جمٌع و  البنون جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على

 او واالٌجار بالمشاركه كانت سواء لهاواشكا انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المملوكه العمارات بٌع ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه

 االداره مجلس تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3239

 جمٌع و  البنون جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على

 او واالٌجار بالمشاركه كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات

 المملوكه العمارات بٌع ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه

 تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3241

 جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره مجلس

 كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع و  البنون

 ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار بالمشاركه

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات بٌع

 تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3241

 جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره مجلس

 كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع و  البنون

 ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار بالمشاركه

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه راتالعما بٌع

 تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3242

 جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره مجلس

 كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع و  البنون

 ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار بالمشاركه

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات بٌع

 تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالموجود صابر احمد -  3243

 جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره مجلس

 كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع و  البنون

 ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار بالمشاركه

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات بٌع

 تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3244

 جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره مجلس

 كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع و  البنون

 ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار المشاركهب

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات بٌع

 تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3245

 جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره مجلس

 كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع و  البنون

 ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار بالمشاركه

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات بٌع

 تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3246

 جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره مجلس

 كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع و  البنون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار بالمشاركه

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات بٌع

 االداره مجلس تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3247

 جمٌع و  البنون جمٌع امام ٌفوضه من وا هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على

 او واالٌجار بالمشاركه كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات

 المملوكه العمارات بٌع ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه

 االداره مجلس تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3248

 جمٌع و  البنون جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على

 او واالٌجار بالمشاركه كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات

 المملوكه العمارات بٌع ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه

 االداره مجلس تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم حسٌن دمحم خالد -  3249

 جمٌع و  البنون جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على

 او واالٌجار بالمشاركه كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات

 المملوكه العمارات بٌع ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه

 مجلس تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3251

 و  البنون جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره

 بالمشاركه كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع

 بٌع ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات

 مجلس تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3251

 و  البنون جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره

 بالمشاركه كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع

 بٌع ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات

 مجلس تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3252

 و  البنون جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره

 بالمشاركه كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع

 بٌع ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات

 مجلس تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن الطاهر دمحم احمد -  3253

 و  البنون جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره

 بالمشاركه كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع

 بٌع ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات

 تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3254

 جمٌع امام ٌفوضه من وا هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره مجلس

 كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع و  البنون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار بالمشاركه

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات بٌع

 تشكٌل اعاده تم,     المساهمٌن العاملٌن اتحاد عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسنٌن عبدالعزٌز نورالدٌن اٌهاب -  3255

 جمٌع امام ٌفوضه من او هو الشركه عن التولٌع حك االداره مجلس لرئٌس ٌكون ان على,    السابك النحو على االداره مجلس

 كانت سواء واشكالها انواعها بكافه العمود على الشركه عن التولٌع حك له وكذا الحكومٌه و الرسمٌه الجهات جمٌع و  البنون

 ٌتم اال,   ماسبك كل او بعض فى الؽٌر وتفوٌض اوالرهن االلتراض وحك العمارى الشهر امام الشراء عمود او واالٌجار بالمشاركه

 116281   برلم    21211331:  تارٌخ ، االداره مجلس على العرض بعد اال للشركه المملوكه العمارات بٌع

 دمحم/  المتضامن للشرٌن والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  البتانونً سالم دمحم سالم هشام دمحم -  3256

 استالم فى الحك ولهما منفردٌن او مجتمعٌن البتانونى سالم دمحم سالم هشام/  المسئول والمدٌر,  البتانونى سالم دمحم سالم هشام

 الخاص المطاع او االعمال لطاع او الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة تمثٌل وكذا المماوالت عمود على والتولٌع الشركة مستحمات

 وٌحك الحكومٌة والجهات التجارى والسجل المحاكم لدى الشركة تمثٌل وكذا البنون من واالٌداع والسحب الشٌكات على والتولٌع

 132639   برلم    21211331:  تارٌخ ، المختلفة البنون من والتسهٌالت المروض عمد اٌضا لهما

 دمحم/  المتضامن للشرٌن والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  البتانونً سالم دمحم سالم هشام دمحم -  3257

 استالم فى الحك ولهما منفردٌن او مجتمعٌن البتانونى سالم دمحم سالم هشام/  المسئول والمدٌر,  البتانونى سالم دمحم سالم هشام

 الخاص المطاع او االعمال لطاع او الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة تمثٌل وكذا المماوالت عمود على والتولٌع الشركة مستحمات

 وٌحك الحكومٌة والجهات التجارى والسجل المحاكم لدى الشركة تمثٌل وكذا البنون من واالٌداع والسحب الشٌكات على والتولٌع

 132639   برلم    21211331:  تارٌخ ، المختلفة البنون من والتسهٌالت المروض عمد اٌضا لهما

 دمحم/  المتضامن للشرٌن والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  البتانونً سالم دمحم سالم هشام دمحم -  3258

 استالم فى الحك ولهما منفردٌن او مجتمعٌن البتانونى سالم دمحم سالم هشام/  المسئول والمدٌر,  البتانونى سالم دمحم سالم هشام

 الخاص المطاع او االعمال لطاع او الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة تمثٌل وكذا المماوالت عمود على والتولٌع الشركة مستحمات

 وٌحك الحكومٌة والجهات التجارى والسجل المحاكم لدى الشركة تمثٌل وكذا البنون من واالٌداع والسحب الشٌكات على والتولٌع

 132639   برلم    21211331:  ختارٌ ، المختلفة البنون من والتسهٌالت المروض عمد اٌضا لهما

 دمحم/  المتضامن للشرٌن والتولٌع االدارة حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  البتانونً سالم دمحم سالم هشام دمحم -  3259

 استالم فى الحك ولهما منفردٌن او مجتمعٌن البتانونى سالم دمحم سالم هشام/  المسئول والمدٌر,  البتانونى سالم دمحم سالم هشام

 الخاص المطاع او االعمال لطاع او الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة تمثٌل وكذا المماوالت عمود على والتولٌع الشركة مستحمات

 وٌحك الحكومٌة والجهات التجارى والسجل المحاكم لدى الشركة تمثٌل وكذا البنون من واالٌداع والسحب الشٌكات على والتولٌع

 132639   برلم    21211331:  تارٌخ ، المختلفة البنون من والتسهٌالت المروض عمد اٌضا لهما

 سالم دمحم سالم هشام دمحم/  المتضامن للشرٌن والتولٌع االدارة حك تعدٌل  معٌن مدٌر  تضامن شركة  سالم دمحم سالم هشام -  3261

 والتولٌع الشركة مستحمات استالم فى الحك ولهما منفردٌن او مجتمعٌن البتانونى سالم دمحم سالم هشام/  المسئول والمدٌر,  البتانونى

 الشٌكات على والتولٌع الخاص المطاع او االعمال لطاع او الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة تمثٌل وكذا المماوالت عمود على

 المروض عمد اٌضا لهما وٌحك الحكومٌة والجهات التجارى والسجل المحاكم لدى الشركة تمثٌل وكذا البنون من واالٌداع والسحب

 132639   برلم    21211331:  تارٌخ ، المختلفة البنون من والتسهٌالت

 سالم دمحم سالم هشام دمحم/  المتضامن للشرٌن والتولٌع االدارة حك تعدٌل  معٌن مدٌر  تضامن شركة  سالم دمحم سالم هشام -  3261

 والتولٌع الشركة مستحمات استالم فى الحك ولهما منفردٌن او مجتمعٌن البتانونى سالم دمحم سالم هشام/  المسئول روالمدٌ,  البتانونى

 الشٌكات على والتولٌع الخاص المطاع او االعمال لطاع او الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة تمثٌل وكذا المماوالت عمود على

 المروض عمد اٌضا لهما وٌحك الحكومٌة والجهات التجارى والسجل المحاكم لدى الشركة تمثٌل وكذا البنون من واالٌداع والسحب

 132639   برلم    21211331:  تارٌخ ، المختلفة البنون من والتسهٌالت

 سالم دمحم سالم هشام دمحم/  المتضامن للشرٌن والتولٌع االدارة حك تعدٌل  معٌن مدٌر  تضامن شركة  سالم دمحم سالم هشام -  3262

 والتولٌع الشركة مستحمات استالم فى الحك ولهما منفردٌن او مجتمعٌن البتانونى سالم دمحم سالم هشام/  المسئول والمدٌر,  البتانونى

 الشٌكات على والتولٌع الخاص المطاع او االعمال لطاع او الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة تمثٌل وكذا المماوالت عمود على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المروض عمد اٌضا لهما وٌحك الحكومٌة والجهات التجارى والسجل المحاكم لدى الشركة تمثٌل وكذا البنون من واالٌداع والسحب

 132639   برلم    21211331:  تارٌخ ، المختلفة البنون من والتسهٌالت

 سالم دمحم سالم هشام دمحم/  المتضامن للشرٌن عوالتولٌ االدارة حك تعدٌل  معٌن مدٌر  تضامن شركة  سالم دمحم سالم هشام -  3263

 والتولٌع الشركة مستحمات استالم فى الحك ولهما منفردٌن او مجتمعٌن البتانونى سالم دمحم سالم هشام/  المسئول والمدٌر,  البتانونى

 الشٌكات على والتولٌع الخاص المطاع او االعمال لطاع او الحكومٌة الجهات كافة لدى الشركة تمثٌل وكذا المماوالت عمود على

 المروض عمد اٌضا لهما وٌحك الحكومٌة والجهات التجارى والسجل المحاكم لدى الشركة تمثٌل وكذا البنون من واالٌداع والسحب

 132639   برلم    21211331:  تارٌخ ، المختلفة البنون من والتسهٌالت

 المروض عمود على البنون لدى والتولٌع علٌها والموافمة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  البتانونً سالم دمحم سالم هشام دمحم -  3264

 امام والتولٌع الشركة وممتلكات اصول بٌع حك ولهما منفردٌن علٌها والتولٌع بالبنون الحسابات وفتح الممتلكات رهن حك وكذا

 132639   برلم    21211331:  تارٌخ ، بذلن العمارى الشهر

 المروض عمود على البنون لدى والتولٌع علٌها والموافمة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  البتانونً سالم دمحم سالم هشام دمحم -  3265

 امام والتولٌع الشركة وممتلكات اصول بٌع حك ولهما منفردٌن علٌها والتولٌع بالبنون الحسابات وفتح الممتلكات رهن حك وكذا

 132639   برلم    21211331:  تارٌخ ، بذلن العمارى الشهر

 المروض عمود على البنون لدى والتولٌع علٌها والموافمة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  البتانونً سالم دمحم سالم هشام دمحم -  3266

 امام لٌعوالتو الشركة وممتلكات اصول بٌع حك ولهما منفردٌن علٌها والتولٌع بالبنون الحسابات وفتح الممتلكات رهن حك وكذا

 132639   برلم    21211331:  تارٌخ ، بذلن العمارى الشهر

 المروض عمود على البنون لدى والتولٌع علٌها والموافمة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  البتانونً سالم دمحم سالم هشام دمحم -  3267

 امام والتولٌع الشركة وممتلكات اصول بٌع حك ولهما منفردٌن علٌها والتولٌع بالبنون الحسابات وفتح الممتلكات رهن حك وكذا

 132639   برلم    21211331:  تارٌخ ، بذلن العمارى الشهر

 رهن حك وكذا المروض عمود على البنون لدى والتولٌع علٌها والموافمة  معٌن مدٌر  تضامن شركة  سالم دمحم سالم هشام -  3268

 العمارى الشهر امام والتولٌع الشركة وممتلكات اصول بٌع حك ولهما منفردٌن علٌها والتولٌع بالبنون الحسابات وفتح الممتلكات

 132639   برلم    21211331:  تارٌخ ، بذلن

 رهن حك وكذا المروض عمود على البنون لدى والتولٌع علٌها والموافمة  معٌن مدٌر  تضامن شركة  سالم دمحم سالم هشام -  3269

 العمارى الشهر امام والتولٌع الشركة وممتلكات اصول بٌع حك ولهما منفردٌن علٌها والتولٌع بالبنون الحسابات وفتح الممتلكات

 132639   برلم    21211331:  تارٌخ ، بذلن

 رهن حك وكذا المروض عمود على البنون لدى والتولٌع علٌها والموافمة  معٌن مدٌر  تضامن شركة  سالم دمحم سالم هشام -  3271

 العمارى الشهر امام والتولٌع الشركة وممتلكات اصول بٌع حك ولهما منفردٌن علٌها والتولٌع بالبنون الحسابات وفتح الممتلكات

 132639   برلم    21211331:  تارٌخ ، بذلن

 رهن حك وكذا المروض عمود على البنون لدى والتولٌع علٌها والموافمة  معٌن مدٌر  تضامن شركة  سالم دمحم سالم هشام -  3271

 العمارى الشهر امام والتولٌع الشركة وممتلكات اصول بٌع حك ولهما منفردٌن علٌها والتولٌع بالبنون الحسابات وفتح الممتلكات

 132639   برلم    21211331:  تارٌخ ، بذلن

    21211331:  تارٌخ ، المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عبدالمجٌد حافظ سعد مجدى احمد -  3272

 194826   برلم

:  تارٌخ ، المتضامن الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  السالم عبد حسٌن احمد حسٌن العزٌز عبد -  3273

 194826   برلم    21211331

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عبدالحافظ ؼرٌب محمود عمر -  3274

194826 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211331:  تارٌخ ، المتضامن الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  البمٌرى خلٌل دمحم فؤاد اسماء -  3275

194826 

 ولهم منفردٌن او تمعٌنمج للشركاء والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عبدالمجٌد حافظ سعد مجدى احمد -  3276

 194826   برلم    21211331:  تارٌخ ، الشركه ؼرض لتحمٌك السلطات كافه

 او مجتمعٌن للشركاء والتولٌع االداره  متضامن شرٌن  تضامن شركة  السالم عبد حسٌن احمد حسٌن العزٌز عبد -  3277

 194826   برلم    21211331:  تارٌخ ، الشركه ؼرض لتحمٌك السلطات كافه ولهم منفردٌن

 كافه ولهم منفردٌن او مجتمعٌن للشركاء والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عبدالحافظ ؼرٌب محمود عمر -  3278

 194826   برلم    21211331:  تارٌخ ، الشركه ؼرض لتحمٌك السلطات

 كافه ولهم منفردٌن او مجتمعٌن للشركاء والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  البمٌرى خلٌل دمحم فؤاد اسماء -  3279

 194826   برلم    21211331:  تارٌخ ، الشركه ؼرض لتحمٌك السلطات

 ورثته تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3281

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن

 ورثته تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3281

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن

 ورثته تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3282

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن

 ورثته تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3283

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن

 ورثته تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل -  3284

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن

 ورثته تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل -  3285

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن

 تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3286

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن ورثته

 تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3287

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن ورثته

 ورثته تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3288

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن

 ورثته تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3289

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن

 ورثته تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3291

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن

 ورثته تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3291

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3292

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن ورثته

 تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3293

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن ورثته

 تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3294

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن ورثته

 تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3295

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن ورثته

 تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3296

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن ورثته

 تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3297

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن ورثته

 ورثته تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل -  3298

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن

 ورثته تخارج,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل -  3299

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عثمان أحمد دٌنال عز حسن أحمد مٌاده -  3311

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن ورثته تخارج

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3311

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن ورثته تخارج

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3312

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن ورثته تخارج

,  للوفاه الشركة من المتضامن الشرٌن اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3313

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بخٌت مختار جمٌل خالد/  الشرٌن عدا بالعمد المذكورٌن ورثته تخارج

 اثنٌن عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3314

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن ورثة

 اثنٌن عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3315

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن ورثة

 اثنٌن عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بخٌت رمختا جمٌل خالد -  3316

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن ورثة

 اثنٌن عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3317

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن ورثة

 ورثة اثنٌن عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل -  3318

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ورثة اثنٌن عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل -  3319

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن

 عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3311

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة ٌةموص شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن ورثة اثنٌن

 عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3311

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن ورثة اثنٌن

 ورثة اثنٌن عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3312

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن

 ورثة اثنٌن عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3313

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن

 ورثة اثنٌن عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3314

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن

 ورثة اثنٌن عدد سما رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3315

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن

 عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3316

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن ورثة اثنٌن

 عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3317

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن ورثة اثنٌن

 عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3318

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن ورثة اثنٌن

 عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3319

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن ورثة اثنٌن

 عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3321

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن ورثة اثنٌن

 عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3321

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن ورثة اثنٌن

 ورثة اثنٌن عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل -  3322

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن

 ورثة اثنٌن عدد اسم رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل -  3323

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن

 رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3324

   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج وفاهلل بالعمد مذكرٌن ورثة اثنٌن عدد اسم

69656 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3325

   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن ورثة اثنٌن عدد اسم

69656 

 رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3326

   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن ورثة اثنٌن عدد اسم

69656 

 رفع,  الشركة من المتضامنة الشرٌكة اسم رفع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3327

   برلم    21211331:  تارٌخ ، بالعمد مذكورة موصٌة شرٌكة تخارج,  ورثتهم وتخارج للوفاه بالعمد مذكرٌن ورثة اثنٌن عدد اسم

69656 

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3328

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3329

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3331

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3331

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل -  3332

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل -  3333

 69656   برلم

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3334

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3335

 69656   برلم    21211331

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3336

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3337

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3338

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3339

 69656   برلم

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3341

 69656   برلم    21211331



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3341

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن لحسٌنىا شاهناز -  3342

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3343

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3344

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3345

 69656   برلم    21211331

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل -  3346

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل -  3347

 69656   برلم

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عثمان أحمد نالدٌ عز حسن أحمد مٌاده -  3348

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3349

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3351

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3351

 69656   برلم    21211331

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3352

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3353

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3354

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3355

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل -  3356

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل -  3357

 69656   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3358

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3359

 69656   برلم    21211331

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3361

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3361

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  ضامنت شركة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3362

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3363

 69656   برلم

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3364

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3365

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3366

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3367

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3368

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3369

 69656   برلم    21211331

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل -  3371

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل -  3371

 69656   برلم

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3372

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3373

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عثمان دأحم الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3374

 69656   برلم    21211331



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة من المتضامنة الشرٌكة تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3375

 69656   برلم    21211331

    21211331:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3376

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3377

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3378

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3379

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل -  3381

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل -  3381

 69656   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3382

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3383

 69656   برلم    21211331

    21211331:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3384

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3385

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  امنتض شركة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3386

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3387

 69656   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3388

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3389

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3391

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3391

 69656   برلم    21211331



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  تضامن ركةش  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3392

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3393

 69656   برلم    21211331

    21211331:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل -  3394

 69656   برلم

    21211331:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل -  3395

 69656   برلم

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3396

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3397

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن دأحم مٌاده -  3398

 69656   برلم    21211331

:  تارٌخ ، الشركة الى المتضامنة الشرٌكة انضمام  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3399

 69656   برلم    21211331

 حك تعدٌل,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3411

 او مجتمعٌن عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة

 ذلن فى بما المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن

 الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر

 حك تعدٌل,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3411

 او مجتمعٌن عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة

 ذلن فى بما المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن

 الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر

 حك تعدٌل,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3412

 او مجتمعٌن عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة

 ذلن فى بما المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن

 الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر

 حك تعدٌل,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3413

 او مجتمعٌن عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة

 ذلن فى بما المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن

 الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة البتدائٌةا البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر

 حك تعدٌل,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل -  3414

 او مجتمعٌن عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ذلن فى بما المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن

 الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر

 حك تعدٌل,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل -  3415

 او مجتمعٌن عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة

 ذلن فى بما المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن

 الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر

,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  ضامنمت شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3416

 عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة حك تعدٌل

 المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن او مجتمعٌن

 وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ ذلن فى بما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3417

 عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة حك تعدٌل

 المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن او مجتمعٌن

 وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ ذلن فى بما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 حك تعدٌل,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3418

 او مجتمعٌن عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة

 ذلن فى بما المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن

 الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر

 حك تعدٌل,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3419

 او مجتمعٌن عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة

 ذلن فى بما المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن

 الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر

 حك تعدٌل,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3411

 او مجتمعٌن عثمان احمد عزالدٌن حسن حمدا مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة

 ذلن فى بما المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن

 الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر

 حك تعدٌل,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3411

 او مجتمعٌن عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة

 ذلن فى بما المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن

 الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر

,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3412

 عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة حك تعدٌل

 المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن او مجتمعٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع هنوالر بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ ذلن فى بما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3413

 عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة حك تعدٌل

 المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن او مجتمعٌن

 وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ ذلن فى بما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3414

 عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة حك تعدٌل

 المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن او مجتمعٌن

 وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ ذلن فى بما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3415

 عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة حك تعدٌل

 المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن او مجتمعٌن

 وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ ذلن فى بما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3416

 عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة حك تعدٌل

 المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن او مجتمعٌن

 وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ ذلن فى بما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة لعموما وعلى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3417

 عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة حك تعدٌل

 المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن او مجتمعٌن

 وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ ذلن فى بما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 حك تعدٌل,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل -  3418

 او مجتمعٌن عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة

 ذلن فى بما المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن

 الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر

 حك تعدٌل,  متضامن شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل -  3419

 او مجتمعٌن عثمان احمد عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة

 ذلن فى بما المستهدفة الخطط وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن

 الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر

 شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3421

 عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة حك تعدٌل,  متضامن

 وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن او مجتمعٌن عثمان احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ ذلن فى بما المستهدفة الخطط

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى

 شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و رمدٌ  بسٌطة توصٌة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3421

 عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة حك تعدٌل,  متضامن

 وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن او مجتمعٌن عثمان احمد

 الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ ذلن فى بما المستهدفة الخطط

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى

 شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3422

 عزالدٌن حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة حك تعدٌل,  متضامن

 وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن او مجتمعٌن عثمان احمد

 الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ ذلن فى بما المستهدفة الخطط

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، لناللةا الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى

 شرٌن الى موصى شرٌن من صفته تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3423

 نعزالدٌ حسن احمد مٌاده,  بخٌت مختار جمٌل خالد/  المتضامنٌن للشرٌكٌن الشركة عن والتولٌع االدارة حك تعدٌل,  متضامن

 وانجاز لتنفٌذ بها والوصول الشركة ؼرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافة لهما وٌكون منفردٌن او مجتمعٌن عثمان احمد

 الشهر امام والنهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود على والتولٌع والرهن بالبٌع الشركة اصول فى التصرؾ ذلن فى بما المستهدفة الخطط

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، الناللة الحموق كافة العموم وعلى الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات وجمٌع العمارى

 والؽٌر للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3424

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 والؽٌر للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3425

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 والؽٌر للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3426

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 والؽٌر لنفسل التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل خالد -  3427

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 والؽٌر للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل -  3428

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 والؽٌر للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل -  3429

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3431

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما والؽٌر

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن ىالحسٌن ماهٌنور -  3431

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما والؽٌر

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 والؽٌر للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3432

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 والؽٌر للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3433

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 والؽٌر للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3434

 مؤسساتوال واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 والؽٌر للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ظٌفل خٌرى نرمٌن -  3435

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3436

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما والؽٌر

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3437

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما والؽٌر

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3438

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما والؽٌر

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى شاهناز -  3439

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما والؽٌر

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3441

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما والؽٌر

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  ٌطةبس توصٌة  فكرى حسن الحسٌنى ماهٌنور -  3441

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما والؽٌر

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 والؽٌر للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بخٌت مختار جمٌل -  3442

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والؽٌر للنفس التوكٌالت تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  بخٌت مختار جمٌل -  3443

 والمؤسسات واالهلٌة الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات

 تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3444

 الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما والؽٌر للنفس التوكٌالت

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات والمؤسسات واالهلٌة

 تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3445

 الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما والؽٌر للنفس التوكٌالت

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات والمؤسسات واالهلٌة

 تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3446

 الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما والؽٌر للنفس التوكٌالت

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات والمؤسسات واالهلٌة

 تحرٌر فى ذلن بشأن الحك ولهما للملكٌة  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عثمان أحمد الدٌن عز حسن أحمد مٌاده -  3447

 الحكومٌة والجهات االفراد امام والتماضى الشركة اصول كافة ورهن البنون من االلتراض حك له كما والؽٌر للنفس التوكٌالت

 69656   برلم    21211331:  تارٌخ ، والبنون والشركات والمؤسسات واالهلٌة

 العادٌه العامه الجمعٌه اجتماع محضر بموجب  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  مرتجى كمال مصطفى كامل حسن -  3448

 الهٌئه من والمعتمد 2121/3/3 الموافك االربعاء ٌوم المنعمد م.  م.  ذ.  ش( اٌتامكو)  المالحٌه والخدمات للنمل الدولٌه للشركه

 مرتجى كمال مصطفى كامل حسن/  العام المدٌر تعٌٌن تجدٌد على التصدٌك 2121/3/14 فى الحره والمناطك لالستثمار العامه

 جزء او سلطاته وتفوٌض الشركه معامالت جمٌع على منفردا والتولٌع االداره فى حمه مع اختصاصاته بكامل 2125/12/31 ىحت

   برلم    21211331:  تارٌخ ، للشركه المملوكه التجارٌه والمحال العمارات وشراء بٌع فى تفوٌضه على والموافمه,  للؽٌر منها

117661 

 العادٌه العامه الجمعٌه اجتماع محضر بموجب  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  مرتجى كمال مصطفى كامل حسن -  3449

 الهٌئه من والمعتمد 2121/3/3 الموافك االربعاء ٌوم المنعمد م.  م.  ذ.  ش( اٌتامكو)  المالحٌه والخدمات للنمل الدولٌه للشركه

 مرتجى كمال مصطفى كامل حسن/  العام المدٌر تعٌٌن تجدٌد على التصدٌك 2121/3/14 فى الحره والمناطك لالستثمار العامه

 جزء او سلطاته وتفوٌض الشركه معامالت جمٌع على منفردا والتولٌع االداره فى حمه مع اختصاصاته بكامل 2125/12/31 حتى

   برلم    21211331:  تارٌخ ، للشركه المملوكه التجارٌه والمحال العمارات وشراء بٌع فى تفوٌضه على والموافمه,  للؽٌر منها

117661 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم    21211314:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه رجب رمضان فاروق -  1

129417 

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركائهم رجب رمضان وقفار واٌهاب اسامة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  2

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، تضامن

   برلم    21211314:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه رجب رمضان فاروق -  3

129417 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركائهم رجب رمضان فاروق واٌهاب اسامة/  لٌصبح التجارى االسم تعدٌل -  4

 129417   برلم    21211314:  تارٌخ ، تضامن

   برلم    21211317:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وحسٌن ولٌد لصاحبها لالتصاالت رادار -  5

165435 

   برلم    21211317:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وحسٌن ولٌد لصاحبها لالتصاالت رادار -  6

165435 

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  العمومٌة للمماوالت حامد راضً دمحم السٌد شرٌكه و رضوان حامد راضً دمحم -  7

 199822   برلم    21211317:  تارٌخ ، تضامن

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  العمومٌة للمماوالت حامد راضً دمحم دالسٌ شرٌكه و رضوان حامد راضً دمحم -  8

 199822   برلم    21211317:  تارٌخ ، تضامن

 عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  9

 49618   برلم    21211321:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة

 49618   برلم    21211321:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  11

   برلم    21211321:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  11

49618 

 عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  12

 49618   برلم    21211321:  تارٌخ ، تضامن شركة

 49618   برلم    21211321:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  13

   برلم    21211321:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  14

49618 

 عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  15

 49618   برلم    21211321:  تارٌخ ، تضامن شركة

 49618   برلم    21211321:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  16

   برلم    21211321:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  17

49618 

 عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  18

 49618   برلم    21211321:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة

 49618   برلم    21211321:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  19

   برلم    21211321:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  21

49618 

 عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  21

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة ةتوصٌ  وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  22



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    21211322:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  23

49618 

 عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  24

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، تضامن شركة

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  25

   برلم    21211322:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  26

49618 

 عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  27

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، تضامن شركة

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  28

   برلم    21211322:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  29

49618 

 عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  للتجارة وشركاهم عٌسوى امٌن احمد وامٌن السٌد خلفاء/  الى التجارى االسم تعدٌل -  31

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة

 49618   برلم    21211322:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه عٌسوى امٌن احمد -  31

   برلم    21211322:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه عٌسوى امٌن احمد السٌد -  32

49618 

    21211325:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  أسعد حنٌن أسعد وشرٌكه أسعد حنٌن محروس -  33

 175156   برلم

    21211325:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  أسعد حنٌن أسعد وشرٌكه أسعد حنٌن محروس -  34

 175156   برلم

 ومشهر ملخص  تضامن شركة  شرٌكه و كدوانً دمحم سٌد جمال - الصناعٌة الؽازات تورٌد و توزٌع و لتعبئة الشروق شركة -  35

 211342   برلم    21211331:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه

 ومشهر ملخص  تضامن شركة  شرٌكه و كدوانً دمحم سٌد جمال - الصناعٌة الؽازات تورٌد و توزٌع و لتعبئة الشروق شركة -  36

 211342   برلم    21211331:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 131537   برلم    21211317:  تارٌخ ، مصفى تعٌٌن  وشركاه عرفه الستار عبد دمحم53   -  1

 186613   برلم    21211314:  تارٌخ ، الشركة فسخ  شركاه و الدٌن هشام48   -  2

 198613   برلم    21211317:  تارٌخ ، تحمٌل  شركاه و الدٌن علم محمود/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل73553   -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 198613   برلم    21211317:  تارٌخ ، تحمٌل  وشركاه خلٌل عمر حسٌن هشام/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل73553   -  4

 198613   برلم    21211317:  تارٌخ ، تحمٌل  وشرٌكه خلٌل عمر حسٌن هشام73553   -  5
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 138445   برلم    21211324:  تارٌخ ، 2481  2115/7/3 فى الرابع التجدٌد  نجاتى محمود المجٌد عبد احمد -  419

 138445   برلم    21211324:  تارٌخ ، 2481  2121/7/2 الخامس التجدٌد  نجاتى محمود المجٌد عبد احمد -  411
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 168111   برلم    21211325:  تارٌخ ، 2514  2121/4/21 فى الثالث التجدٌد  احمد فرؼلً حنفً عبٌر -  414

 171514   برلم    21211325:  تارٌخ ، 2511  2121/3/28 فً الثالث التجدٌد  محمود حسن حسٌب حسن -  415

 139894   برلم    21211325:  تارٌخ ، 2524  2121/2/24 فى الخامس التجدٌد  دروٌش البارى عبد دروٌش -  416

 86828   برلم    21211325:  تارٌخ ، 2517  2119/4/29 فً السادس التجدٌد  عبدالوهاب هالل  احمد -  417

 191924   برلم    21211325:  تارٌخ ، 2512  2118/6/18 فً االول التجدٌد  حماد الهادى عبد رمضان دمحم -  418

 196183   برلم    21211325:  تارٌخ ، 2516  2121/1/26 فى االول التجدٌد  اسماعٌل بدرى رمضان كرم -  419

 86828   برلم    21211325:  تارٌخ ، 2516  2121/4/22 فً التاسع التجدٌد  عبدالوهاب هالل احمد -  421

   برلم    21211325:  تارٌخ ، 2516  2121/4/22 فً التاسع التجدٌد  الوهاب عبد هالل احمد- للؽات الدولٌة المكتبة -  421
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   برلم    21211325:  تارٌخ ، 2516  2121/6/7 االول التجدٌد  دٌاب دمحم العزٌز عبد محمود احمد - ووتشز دٌاب -  422
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 171282   برلم    21211325:  تارٌخ ، 2519  2121/3/5 فً الثالث التجدٌد  ودمحم الضوي علً زٌن -  423

 144755   برلم    21211328:  تارٌخ ، 2562  2117/9/13 فى الرابع التجدٌد  اسماعٌل ابراهٌم العاطى عبد -  424

 184641   برلم    21211328:  تارٌخ ، 2553  2115/4/1 فً االول التجدٌد  دمٌان عزٌز عصمت عصام -  425
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 196263   برلم    21211328:  تارٌخ ، 2565  2121/2/11 فً االول التجدٌد  حسٌن رجب علً احمد -  429
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   برلم    21211328:  تارٌخ ، 2543  2117/12/16 فً الثانً التجدٌد  الجواد عبد الجمٌل الجواد عبد عصام -  436
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 196329   برلم    21211329:  تارٌخ ، 2585  2121/2/23 فً االول التجدٌد  حسن الاله عبده شعبان ابراهٌم -  437
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 184469   برلم    21211329:  تارٌخ ، 2582  2115/3/17 فى االول التجدٌد  الفتاح عبد مصطفى لطفى نجوى -  439

 184469   برلم    21211329:  تارٌخ ، 2583  2121/3/17 فى الثانى التجدٌد  الفتاح عبد مصطفى لطفى نجوى -  441

 176762   برلم    21211329:  تارٌخ ، 2578  2117/12/11 فى الثانى التجدٌد  احمد راشد دمحم اٌهاب -  441

   برلم    21211329:  تارٌخ ، 2593  2121/12/21 فى االول التجدٌد  البحٌرى على السباعى مصطفى وفاء -  442
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 فً االول التجدٌد  ZAHER PLAST - بالست زاهر - زاهر عبدالحمٌد احمد سٌد السٌد اسامه/  التجاري االسم اضافة -  443

 195651   برلم    21211329:  تارٌخ ، 2594  2121/9/22

 195651   برلم    21211329:  تارٌخ ، 2594  2121/9/22 فً االول التجدٌد  عبدالحمٌد احمد سٌد السٌد اسامه -  444

 196145   برلم    21211329:  تارٌخ ، 2599  2121/12/31 فً االول التجدٌد  بدر المجد ابو مطاوع دمحم -  445

 114315   برلم    21211329:  تارٌخ ، 2571    طٌر ابو دمحم لطب الوهاب عبد -  446

 114315   برلم    21211329:  تارٌخ ، 2571    طٌر ابو دمحم لطب الوهاب عبد -  447
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 171991   برلم    21211329:  تارٌخ ، 2587  2116/8/17 الثانً التجدٌد  ٌوسؾ فهمى دمحم امجد -  451

 123685   برلم    21211329:  تارٌخ ، 2592  2118/4/28 السادس التجدٌد  هرٌدى السٌد هرٌدى -  451

 184641   برلم    21211329:  تارٌخ ، 2596  2121/4/1 فى الثانى التجدٌد  دمٌان عزٌز عصمت عصام -  452

 186737   برلم    21211329:  تارٌخ ، 2572  2121/1/5 فً الثانً التجدٌد  احمد دمحم الحمٌد عبد رجب -  453

 183456   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2539    عثمان دمحم الفتاح عبد على -  454

 194672   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2618  2121/2/18 فى االول التجدٌد  حجاج دمحم السٌد دمحم ابراهٌم -  455

 186155   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2624  2117/12/12 فى االول التجدٌد  شعٌب دمحم ابراهٌم شعبان -  456

 195667   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2611  2121/9/31 االول التجدٌد  سلٌمان هللا عبد جمعة رٌاض -  457

  2121/2/24 فً الثانً التجدٌد(   والى مصطفى دمحم دمحم)  االطفال لعب لتجاره والى مؤسسه/  الى التجارى االسم ٌعدل -  458

 184259   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2627

  2121/2/24 فً الثانً التجدٌد(  والى مصطفى دمحم دمحم)والتصدٌر االستٌراد لعموم والى مؤسسه/الى التجارى االسم ٌعدل -  459

 184259   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2627

 184259   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2627  2121/2/24 فً الثانً التجدٌد  والى مصطفى دمحم دمحم -  461

 185161   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2621  2115/5/21 فى االول التجدٌد  سلٌمه توفٌك دمحم طه هٌثم -  461

 185161   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2621  2121/5/21 فى الثانى التجدٌد  سلٌمه توفٌك دمحم طه هٌثم -  462



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 340 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 125618   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2613  2118/11/29 فى السادس التجدٌد  الخطٌب احمد حسن احمد -  469

 153348   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2634  2121/2/19 فً الرابع التجدٌد  احمد رمضان جابر -  471

:  تارٌخ ، 2634  2121/2/19 فً الرابع التجدٌد  التصدٌر و االستٌراد و الصناعٌه للتورٌدات رمضان جابر مؤسسه -  471

 153348   برلم    21211331

 193191   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2651  2119/4/1 فً االول التجدٌد  الحضرى هللا عبد ابراهٌم السٌد احمد -  472

 186155   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2622  2115/9/29 فى االول التجدٌد  شعٌب دمحم ابراهٌم شعبان -  473

 186155   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2623  2121/9/29 فى الثانى التجدٌد  شعٌب دمحم ابراهٌم شعبان -  474

 139586   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2658  2121/1/6 فً الخامس التجدٌد  ابراهٌم انور بسٌونى -  475

 116135   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2616  2112/11/22 فى السادس التجدٌد  عبدالعال حسن محمود -  476

 116135   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2617  2117/11/22 فى السابع التجدٌد  عبدالعال حسن محمود -  477

 181381   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2648  2114/3/29 فً االول التجدٌد  احمد علً السٌد دمحم -  478

 181381   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2649  2119/3/29 فً الثانً التجدٌد  احمد علً السٌد دمحم -  479

  2121/4/26 فً االول التجدٌد  عفٌفً دمحم دمحم دمحم دمحم احمد - االخشاب لتصنٌع  عفٌفً/  لٌصبح التجاري االسم تعدٌل -  481

 194997   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2651

:  تارٌخ ، 2651  2121/4/26 فً االول التجدٌد  عفٌفً دمحم دمحم دمحم دمحم احمد - الخشبٌه المنتجات وتورٌد لتجارة عفٌفى -  481

 194997   برلم    21211331

 171475   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2625  26//2121/3 فً الثاالث التجدٌد  حسن دمحم اسامه -  482

 153348   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2635  2116/11/28 فً الثالث التجدٌد  احمد رمضان جابر -  483

    21211331:  تارٌخ ، 2611  2121/2/16 الثانً التجدٌد  مصطفى مسعود انور الدٌن عالء-مسعود انور مشوٌات -  484

 184177   برلم

 155145   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2637  2115/9/5 فى االول التجدٌد  ابراهٌم شحاته ابراهٌم دمحم -  485

 155145   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2638  2111/9/5 فى الثانى التجدٌد  ابراهٌم شحاته ابراهٌم دمحم -  486

 155145   برلم    21211331:  تارٌخ ، 2639  2115/9/5 فى الثالث التجدٌد  ابراهٌم شحاته ابراهٌم دمحم -  487
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