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 الشروق لطاع والهاٌكستب المستمبل مدٌنه 19:  بجهة ، منزلٌه واداوت كهربائٌه اجهزه
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 التطبٌمٌن برج المبلى بالمجمع االول الدور د نموذج 49 وحده:  بجهة ، نحاس ، واستنلس االلومنٌوم منزلٌه اوانى

 تصنٌع عن 24544 برلم 25215311 فى لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تسن السٌد حسن عبده -  46

 مماوالت مكتب التجاره ونوع الخامس التجمع الرابع الحى ب 445:  بجهة ، نحاس ، واستنلس االلومنٌوم منزلٌه اوانى
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 النهضه 3 س 1 م 4 بلون 425 الدلتا:  بجهة ، تموٌنٌه

 عن 28156 برلم 25215353 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌن علم رمضان دمحم دالٌا -  55
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 عن 28167 برلم 25215314 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمومٌه للتورٌدات صالحٌن -  57
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 صادر 2525 لسنه 41 رلم امنٌه موافمه الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فٌما تصدٌر
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 عن 28259 برلم 25215325 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالف جابر خلٌفه دمحم -  74
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 شمه-

 برلم 25215324 فى لٌد ، 55555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد هرٌدى الفتوح ابو مدحت -  86
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 ش من مستجد ش 7 رلم عمار:  بجهة ، الومنٌوم لطاعات وتورٌد به المصرح حدود فى عمومٌه تورٌدات عن 28592

 1 رلم محل 27 ال

 عن 28287 برلم 25215329 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى احمد محمود احمد -  95

 الشروق الخامسه المنطمه المتمٌز مول 1/  2 محل:  بجهة ، الطٌور انواع جمٌع بٌع
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 رلم شمه من غرفه 1 مدخل 97 بلون الجمهورٌه مساكن:  بجهة ، العمالة تورٌد دون ع م ج داخل عمال نمل متعهد عن
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 تجاره عن 28248 برلم 25215324 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم على رجب -  96
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 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
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 37 رلم محل الشروق برادٌس مول:  بجهة ، معمارٌه وانشاءات عمارى تسوٌك عن

 عن 28162 برلم 25215311 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم جوده دمحم دمحم جوده -  155

 رجٌله ابو ارض 1468 لطعه سلٌمان دسولى ش 9 رلم عمار:  بجهة ، وموبٌلٌا نجاره ورشه

 بماله عن 28187 برلم 25215316 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطٌه سمٌر سامح سمٌر -  151

 2 م 13 بلون الجمهورٌه بمساكن محل:  بجهة ، شامله

 برلم 25215321 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمط ابراهٌم ابراهٌم السٌد ابراهٌم -  152

 3 شمه من 1 محل 1 مدخل 78 بلون 2 الدلتا:  بجهة ،(  محمول صٌانه)  محمول وخدمات اكسسوار بٌع عن 28258

 28273 برلم 25215325 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف سعد عبدالرحمن سهل -  153

 الزكاه مؤسسه ش من متفرع زاهر ش 5 رلم عمار:  بجهة ، به المصرح حدود فى العمومٌه والتورٌدات التصدٌر عن

 بٌع عن 28262 برلم 25215325 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوى لطب على جابر -  154

 االول الحى 2 مجاوره هـ 59 عماره 2 محل:  بجهة ، الموباٌالت وصٌانه

 عن 28285 برلم 25215328 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهرة ابو زكرٌا احمد رامى -  155

 12 محل الثالث التجمع المطامٌه اٌجٌكو مساكن 18:  بجهة ، والبوٌات الحدٌد تجارة

 عن 28231 برلم 25215323 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد دمحم رٌان عمرو -  156

 F23 رلم محل الشروق ابالز سٌتى مول:  بجهة ، عمارى تسوٌك

 عن 28255 برلم 25215324 فى لٌد ، 655550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرابى محمود محٌسن نبوٌه -  157

 الزكاه مؤسسه بشارع تجارى محل:  بجهة ، سٌارات خدمه مركز

 28298 برلم 25215335 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى المسٌح عبد فهمى لٌدٌا -  158

 النخل عزبه الفرٌد ش من مكه حاره 2 محل:  بجهة ، حشرٌه مبٌدات ورش مكافحه عن

 28152 برلم 25215352 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النافع عبد حامد ناجى محمود -  159

 كوكب ش 39 رلم عمار:  بجهة ، به المصرح حدود فى العمومٌه والتورٌدات والزجاج االلومٌتال وتركٌب تورٌد عن

 محل - 2 النزهه التروللى 27 ش من الشرق

 برلم 25215354 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد دمحم عبدالجواد مجدى دمحم هانى -  115

 والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما والمعارض الحفالت والامه الفندلٌه والغرف العمارات وتسوٌك اداره عن 28116

 رلم موافمه الالزهه التراخٌص على الحصول وبعد العماله وتورٌد والحراسه واالمن والنت والصماحف الدٌنٌه والكتب

 حجره النخل عزبه صبرى حسن ش ناصٌه الدجوى ٌوسف ش 6:  بجهة ، 2521 لسنه 636 صادر 2525 لسنه 114

 االرضى بعد االول بالدور

 برلم 25215311 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل الحافظ عبد محمود المادر عبد -  111

 2 رلم شمه االول التجمع الجنوبى الشباب أ 153 رلم العمار:  بجهة ، عامه مماوالت عن 28161

 28173 برلم 25215315 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن الزهرى الراضى عبد اٌمن -  112

 2 عنبر 23 رلم محل العبور سوق لٌراط 3 سهم 1404 بحصه:  بجهة ، بالجملة خضار تجارة عن

 28199 برلم 25215318 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والطحٌنٌه الزٌوت لتورٌد الباشا -  113

 6 رلم شمه الشروق المومى االسكان ش 9 رلم عمار:  بجهة ، والبمولٌات والطحٌٌن الزٌوت تورٌد عن

 برلم 25215325 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده ٌوسف صادق جرجس ابانوب -  114

 وبعد واالنترنت العماله تورٌد عدا فٌما ومؤتمرات معارض وتنظٌم واضاءه صوتٌه معدات وتاجٌر تورٌد عن 28261

 الشحات محمود ش:  بجهة ، 2521 لسنه 1988 صادر 2525 لسنه 149 رلم موافمه الالزمه التراخٌص على الحصول

 السلطوحٌه الترعه

 عن 28282 برلم 25215328 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا خلف دمحم الدٌن سعد عبٌر -  115

 الرحاب 21 م عمار 4 شمه:  بجهة ، عجٌن من حلوى بٌع

 28226 برلم 25215322 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد محمود مصطفى طارق -  116

 النزهه رجٌله ابو الخمسٌن ش من االٌمان ش 24 رلم بالعمار 1 رلم محل:  بجهة ، شامله بماله عن



 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

 عن 28234 برلم 25215323 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف ودٌع نبٌل كٌرلس -  117

 3 رلم محل - رجٌله ابو المصانع ش المحبه عماره:  بجهة ، بوتاجازات وبٌع تجمٌع ورشه

 بٌع عن 28235 برلم 25215323 فى لٌد ، 85550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد امٌن جمعه دمحم -  118

 11 محل المحمودٌه شركة 18:  بجهة ، بالستٌن واكٌاس شنط

 عن 28246 برلم 25215324 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحكٌم عبد دمحم دمحم احمد -  119

 وبعد واالنترنت والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فٌما الطباعه مابعد وخدمات ونشر كتب تجلٌد

 الزكاه مؤسسه ش:  بجهة ، 2521 لسنه 1317 صادر 2525 لسنه 135 رلم موافمه الالزمه التراخٌص على الحصول

 عن 28299 برلم 25215335 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور احمد دمحم احمد -  125

 غرٌب سٌد تمسٌم الرشاح غرب عطٌه احمد ش 2 رلم العمار:  بجهة ، مستعمله سٌارات غٌار لطع تجاره

 برلم 25215335 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبٌد الظاهر عبد طلعت دمحم نادى -  121

 العالى السد منشٌه العشرٌن ش 128 ش 14 عمار:  بجهة ، بماله عن 28297

 عن 28149 برلم 25215315 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عارف فراج احمد مصطفى -  122

 1 رلم شمه االرضى الدور 1 المجاوره 3 الحى أ مدخل 44 عماره:  بجهة ، عمارى واستثمار عامه مماوالت

 عن 28165 برلم 25215311 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم هللا عبد الهادى عبد سٌد -  123

 ثانى السالم النهضه للكبارى النٌل مساكن 13 رلم عمار:  بجهة ، دٌزل سٌارات مٌكانٌكا ورشه

 عن 28176 برلم 25215315 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفٌفى راشد الحلٌم عبد كرٌم -  124

 االول الحى ب 4 رلم العمار:  بجهة ، الغٌر لحساب العمارات اٌجار واستبدال وشراء وبٌع والمماوالت عمارى استثمار

 17 رلم شمه 4 مجاوره

 عن 28153 برلم 25215352 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسادة للدس هللا سعد عوض -  125

 الالزمه التراخٌص على الحصول بعد العماله وتورٌد والحراسه واالمن االنترنت خدمات عدا فٌما اطفال مهارات تنمٌه

 عزبه الزهور مدٌنه فتحى ابو ش 13:  بجهة ، 2525 لسنه 113 برلم ولٌد 2525/12/35 لسنه 8593 رلم امنٌه موافمه

 النخل

 عن 28125 برلم 25215357 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد حسٌن ٌمانى احمد -  126

 محل االرضى بالدور الزكاه مؤسسه صٌر ابو كفر التوفٌك تمسٌم حسٌن حسن ش 2 رلم العمار:  بجهة ، خراطه ورشه

 عن 28229 برلم 25215323 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان دمحم احمد حلٌمه -  127

 محل - المدٌم المزلمان ش 5 رلم عمار:  بجهة ، واكسسواراتها العسكرٌه المالبس عدا فٌما مالبس ورشه

 عن 28269 برلم 25215325 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الحكٌم عبد حماد وفٌه -  128

 صادر 2525 لسنه 135 رلم امنٌه موافمه الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد االنترنت فٌماعدا بشرٌه موارد تنمٌه

 الراشدٌن الخلفاء ش 8:  بجهة ، 2521 لسنه 1993

 28241 برلم 25215324 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد دمحم جابر سلطان -  129

 العاشره المجاوره 14 عمار 3 وحده:  بجهة ، كلٌن ودراى مغسله عن

 عن 28355 برلم 25215335 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل السٌد زكى سٌد -  135

 2 مجاورة االول الحى 32 عمار:  بجهة ، عمومٌه مماوالت الغٌر لحساب العمارات وشراء وبٌع وتسوٌك عمارى استثمار

 7 رلم شمه الثالث الدور

 28155 برلم 25215352 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على هللا عبد ابراهٌم هللا عبد -  131

 المجاوره االول الحى 29 مول:  بجهة ، 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفمره عدا فٌما واالستٌراد التصدٌر عن

 5 رلم مكتب الثانٌه

 28158 برلم 25215353 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دروٌش احمد دروٌش عمرو -  132

 ولٌن تمسٌم الخمسٌن ش من الحلو سٌد ش من حنفى محمود الشهٌد ش3:  بجهة ، الورلٌه واالظرف للشنط مصنع عن

 رجٌله ابو الشهٌد عبد

 25215316 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد ذكى مصطفى ذكى دمحم فتحى -  133

 بن عمر تمسٌم 359 رلم لطعه:  بجهة ، واكسسوارتها العسكرٌه المالبس عدا فٌما مالبس اكسسوار عن 28184 برلم

 1 شمه الخطاب

 عن 28135 برلم 25215358 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على صادق ابراهٌم على -  134

 المحرط محطه ش ٌولٌو 23 المبخره حوض الكردٌه الترعه 17:  بجهة ، عمومٌه مماوالت مكتب



 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

 28142 برلم 25215359 فى لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل السٌد عطٌه السٌد احمد -  135

 لباء امتداد الشركات الغاز ش من مستجد ش 2:  بجهة ، طبٌه مناظٌر تاجٌر عن

 عن 28192 برلم 25215317 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان تمام الجواد عبد دمحم -  136

 لٌراط 15 بمٌمه 125 محل الفاكهه بعناٌر العبور بسوق 4 عنبر:  بجهة ، جمله فاكهه تجارة

 28279 برلم 25215328 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الاله عبد احمد الوفا ابو السٌد -  137

 2 مجاروه 1 حى 79 المطعه:  بجهة ، به المصرح حدود فى العمومٌه والتورٌدات الصحٌه االدوات تجاره عن

 عن 28253 برلم 25215318 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عرفات دمحم الرحٌم عبد -  138

 اللواء ش من الدٌن صالح ش 53:  بجهة ، ممله

 28257 برلم 25215321 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسٌن الرحمن عبد محمود دمحم -  139

 النخل عزبه الزلله سلٌم ناصٌه حشاد ش 2:  بجهة ، غذائٌه مشروعات اداره مكتب عن

 عن 28238 برلم 25215323 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم بالل صبحى دمحم -  145

 بدروم - الدٌن نصر ش 21 رلم عمار:  بجهة ، الومٌتال ورشه

 برلم 25215322 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم العزٌز عبد العزٌز عبد محمود -  141

 85 رلم محل الرحاب بمدٌنه المنزلٌه الخدمات بمنطمه:  بجهة ، واسمان حٌوانات مستلزمات بٌع عن 28215

 عن 28232 برلم 25215323 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعٌد ربه عبد محمود دمحم -  142

 شمه - االرضى الدور اسبٌكو البرهانٌة الدٌن صالح ش من ٌوسف اوالد ش 9 رلم عمار:  بجهة ، برى نمل مكتب

 عن 28251 برلم 25215324 فى لٌد ، 655550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عوٌس عٌد مروان -  143

 ٌوسف ابو كشرى امام السلطوحٌه الترعه ش:  بجهة ، واكسسواراته المحمول خدمات

 ورشه عن 28295 برلم 25215335 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم نصر عطٌه دمحم -  144

 مكه ش البنا صالح ش 15:  بجهة ، مفاتٌح

 عن 28151 برلم 25215352 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه دمحم دمحم ربٌع احمد -  145

 2 رلم شمه ارضى دور الخامسه المجاوره االول الحى 52:  بجهة ، حالله صالون

 28177 برلم 25215315 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى مرسى محمود محمود -  146

 الصحى الصرف محطه بجوار الغربى المحطه ش من المسبن ش 23 رلم عمار:  بجهة ، المصفحه االبواب تجارة عن

 محل - الجدٌده المرج

 برلم 25215325 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجٌد عبد فهمى دمحم الرحمن عبد -  147

 العزٌز عبد سٌد ش 9:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفمره 19 المجموعه عدا فٌما والتصدٌر االستٌراد عن 28278

 لباء

 عن 28593 برلم 25215351 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم دمحم شعبان جمال -  148

 7 ن طلب هللا عبد ش 25 رلم عمار:  بجهة ، واكسسواراتها العسكرٌه المالبس عدا فٌما مالبس ومستلزمات المشه تورٌد

 شمه - الشرفا كفر

 عن 28143 برلم 25215359 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد دمحم ابراهٌم دمحم -  149

 2 رلم شمه الشباب اسكان ش 96 رلم عمار:  بجهة ، حرٌمى كوافٌر

 برلم 25215317 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفً وجدي الدٌن صالح مصطفً -  155

 115 مسلسل 6 على 6 على م محل العبور بسوق موز 6 عنبر:  بجهة ، موز محل عن 28194

 عن 28286 برلم 25215328 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحافظ عبد دمحم حسن احمد -  151

 بالروبٌكى الجلود مدٌنه L22 رلم عنبر:  بجهة ، والتصدٌر الجلود وتصنٌع ودباغه تجاره

 28211 برلم 25215322 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمٌع عبد محمود احمد لاسم -  152

 االرضى الدور لباء م الطوارى ترعه السعود ابو على ش 4:  جهةب ، به المصرح حدود فى تورٌدات عن

 عن 28217 برلم 25215322 فى لٌد ، 55550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاكر ربه عبد عطٌه جمال -  153

 محل - صٌر النجارابو فاروق ش 22 رلم عمار:  بجهة ، بلدى تنجٌد ورشة

 عن 28294 برلم 25215335 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان زكى لرنى روبى -  154

 النهضه م 5 ش م 15 بلون للكبارى النٌل م 2:  بجهة ، اسمان تورٌد

 عن 28154 برلم 25215352 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود ابراهٌم سعد مجدى -  155

 المنشاوى ش ناصٌه 17 ش من الشرق كوكب 3 محل:  بجهة ، به المصرح حدود فى والتورٌدات منزلٌه ادوات بٌع



 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

 برلم 25215354 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ارمانٌوس نجٌب نصحى عمانوئٌل -  156

 وزٌوت وشحوم صناعٌه خام ومواد مائٌه واحبار بالستٌزول واحبار والمصانع المطابع مستلزمات تجارة عن 28117

 الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا وفٌما غٌار ولطع والكهربائٌه المٌكانٌكٌه للصٌانه مساعده ومواد صناعٌه

 فى 1545 صادر 2525 لسنه 115 رلم امنٌه موافمه الالزمه التراخٌص على الحصول بعد واالنترنت والمصاحف

 الخطاب بن عمر تمسٌم 491 لطعه:  بجهة ، 2521

 عن 28165 برلم 25215311 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم شحته حافظ -  157

 1 مجاوره االول الحى 34 عمار 3 شمه:  بجهة ، الصناعى االمن مهمات تورٌدات

 عن 28172 برلم 25215315 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهٌم الاله عبد البال -  158

 االول الشروق بمدٌنه البحر بشارع الحرمٌن مول 1 ح:  بجهة ، واكسسواراتها العسكرٌه المالبس عدا فٌما مالبس بٌع

 5 علوى

 عن 28185 برلم 25215316 فى لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام على حسن ممدوح -  159

 الصفا مدٌنه الخزان طلمبات ش من صبٌح احمد ش 2:  بجهة ، بالتجزئه جاهزه مالبس بٌع مكتب

 عن 28264 برلم 25215325 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد دمحم دمحم بكر ابو -  165

 التراخٌص على الحصول وبعد والمصاحف الدٌنٌه والكتب والمجالت الصحف واصدار االنترنت عدا فٌما واعالن دعاٌه

 صٌر ابو المدرسه امتداد ش 3:  بجهة ، 2521 لسنه 1411 صادر 2525 لسنه 119 رلم موافمه الالزمه

 برلم 25215328 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشٌخ الحلٌم عبد العاطى عبد على -  161

 صٌر ابو سالمه سعٌد ش الدمحمٌه االنوار ش:  بجهة ، معدنٌه ابواب وتورٌدات مماوت عن 28284

 28594 برلم 25215351 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شناوى على مرزولى دمحم سعٌد -  162

 الخطاب بن عمر ش 65:  بجهة ، االدوٌه دون طبٌه ومستلزمات تجمٌل مستلزمات تجاره عن

 28145 برلم 25215315 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجبان اسلٌمان عزمى وجٌه -  163

 جالل حوض منتصر العمٌد ش:  بجهة ، بالستٌن مصنع عن

 برلم 25215359 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور الحمٌد عبد راغب صبحى -  164

 t رلم محل تى لطاع الشروق الهاٌكستب المستمبل مدٌنه ج 75:  بجهة ، سٌارات صٌانه ورشه عن 28138

 عن 28256 برلم 25215321 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود على محمود كارم -  165

 5 رلم شمه3 حى 1 مجاروه ب 7 رلم عمار:  بجهة ، عامه ومماوالت العمارى التسوٌك

 عن 28224 برلم 25215323 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حمدان ابراهٌم دمحم -  166

 شمه النخل عزبه عمار سالمه من سعٌد دمحم ش 4 عمار:  بجهة ، التصدٌر

 عن 28245 برلم 25215323 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود البدٌع عبد فضل دمحم -  167

 الخامس التجمع االول الحى 36:  بجهة ، مغسله

 عن 28247 برلم 25215324 فى لٌد ، 35550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرجان نصٌف سمٌر صبحى -  168

 الناصر عبد جمال العاص بن عمر من الفردوس ش 9:  بجهة ، داخلٌا عمال نمل

 عن 28296 برلم 25215335 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمارى للتسوٌك ولٌد -  169

 1 حى 5 مجاورة 115 رلم بالعمار االرضى بالدور شمه:  بجهة ، االنترنت عدا فٌما العمارى التسوٌك

 عن 28353 برلم 25215331 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بٌومى السٌد على حازم -  175

 محل - شرافاال مسجد بجوار الجمهورٌه ش 15 عمار:  بجهة ، تجارٌه وتوكٌالت غذائٌه مواد تورٌد

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس  ومشروبات ماكوالت مطعم  ،  شركة   وشركاه العلٌم عبد مدحت -  1

 بدر حدٌمه خلف االربعٌن ش:  بجهة ، ومشروبات ماكوالت مطعم عن ، 28195 برلم 25215317

   مالها ،رأس   الشرلٌه والحلوٌات والمحمصات البن تجاره  ،  شركة   وشرٌكه حسن ٌوسف دمحم احمد -  2

 عمار:  بجهة ، الشرلٌه والحلوٌات والمحمصات البن تجاره عن ، 28358 برلم 25215331 فى ،لٌدت 155550555

 محل - مول جراند ش 11



 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

 حدود فى العمومٌه والتورٌدات الهندسى واالشراف العامه المماوالت  ،  شركة   وشركاه دمحم كامل كمال دٌاب -  3

 برلم 25215317 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  مساحٌه واعمال هندسٌه وتصمٌمات واستشارات المصرح

 وتصمٌمات واستشارات المصرح حدود فى العمومٌه والتورٌدات الهندسى واالشراف العامه المماوالت عن ، 28196

 االول الحى الثانٌه المجاوره 9 شمه رلم عماره 87:  بجهة ، مساحٌه واعمال هندسٌه

 واالدوات الحدٌث والرى الكهرباء خراطٌم وتجاره تصنٌع  ،  شركة   وشركاه منهى الدسولى شركة احمد -  4

 فى ،لٌدت 1555550555   لهاما ،رأس   به المصرح حدود فى النشاط مجال فى العمومٌه والتورٌدات الكهربائٌه

 والتورٌدات الكهربائٌه واالدوات الحدٌث والرى الكهرباء خراطٌم وتجاره تصنٌع عن ، 28159 برلم 25215353

 صغٌره صناعات فدان 155 الصناعٌه المنطمه 84 رلم لطعه:  بجهة ، به المصرح حدود فى النشاط مجال فى العمومٌه

 155550555   مالها ،رأس   وتشطٌبات بناء مواد تورٌدات  ،  شركة   وشركاه الممصود عبد الحمٌد عبد مؤمن -  5

 التجمع 2 ق النرجس حى 297 فٌال:  بجهة ، وتشطٌبات بناء مواد تورٌدات عن ، 28596 برلم 25215351 فى ،لٌدت

 الخامس

   مالها ،رأس   به المصرح حدود فى عمومٌه تورٌدات  ،  شركة   وشرٌكه ٌوسف ثابت لطب احمد شركة -  6

 عمار:  بجهة ، به المصرح حدود فى عمومٌه تورٌدات عن ، 28225 برلم 25215322 فى ،لٌدت 1555550555

 االرضى الدور اولى منطمه الثانى الحى 273

   مالها ،رأس   وبٌعه المماش الكوتش وش وفوندى الترٌكو تصنٌع  ،  شركة   وشرٌكه ابراهٌم موسى طه سٌد -  7

:  بجهة ، وبٌعه المماش الكوتش وش وفوندى الترٌكو تصنٌع عن ، 28265 برلم 25215325 فى ،لٌدت 555550555

 االندلس بمدٌنه الحدٌد السكه شرق من حماده احمد 6

 5555550555   مالها ،رأس   وخارجى داخلى وشحن عامه مماوالت  ،  شركة   على وهبه التواب عبد دمحم شركة -  8

 27 ش من 1 رلم العمار:  بجهة ، وخارجى داخلى وشحن عامه مماوالت عن ، 28158 برلم 25215315 فى ،لٌدت

 رجٌله ابو الرئٌسى

 وتدعٌم وترمٌم به المصرح حدود فى واتلورٌدات العامه بالمماوالت المٌام  ،  شركة   وشركائه حسن مصطفى حسن -  9

  GRP - GRC بااللٌاف المسلحه الجاهزه والمنتجات الصنع سابمه الخرسناٌه المنتجات وتورٌد وتصنٌع المبانى وصٌانه

   مالها ،رأس   بانواعها الخشبٌه المنتجات وتورٌد وتصنٌع انواعها كافه البناء مواد وتورٌد الجبسٌه والمنتجات

 به المصرح حدود فى واتلورٌدات العامه بالمماوالت المٌام عن ، 28151 برلم 25215315 فى ،لٌدت 5555550555

 بااللٌاف المسلحه الجاهزه والمنتجات الصنع سابمه الخرسناٌه المنتجات وتورٌد وتصنٌع المبانى وصٌانه وتدعٌم وترمٌم

GRP - GRC  بجهة ، بانواعها الخشبٌه المنتجات وتورٌد وتصنٌع انواعها كافه البناء مواد وتورٌد الجبسٌه والمنتجات  :

 بالشمه غرفه الخامس التجمع هـ مدخل 1 م الرابع الحى ب 118 عمارة

 ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  ولمسٌونجى انواعها بكافه بالجمله فاكهه تجاره  ،  شركة   عبٌد ٌسى اوالد -  15

 سوق 88 محل 3 عنبر:  بجهة ، ولمسٌونجى انواعها بكافه بالجمله فاكهه تجاره عن ، 28257 برلم 25215324 فى

 لٌراط 24 بحصه رالعبو

 155550555   مالها ،رأس   الصحٌه االدوات وتورٌد وتوزٌع تجاره  ،  شركة   وشرٌكته دمحم دمحم نادر شركة -  11

 هللا عبد ش 2 رلم عمار:  بجهة ، الصحٌه االدوات وتورٌد وتوزٌع تجاره عن ، 28281 برلم 25215328 فى ،لٌدت

 العاشر الدور النخل عزبه رفاعى

 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   االستانلس وتشغٌل تصنٌع  ،  شركة   وشركاه السٌد هانى -  12

 الصناعات منطمه الثالث التجمع أ 242 المطعه:  بجهة ، االستانلس وتشغٌل تصنٌع عن ، 28214 برلم 25215322

 الثالث التجمع السخنه العٌن المطامٌه طرٌك شمال الصناعٌه المنطمه

 555550555   مالها ،رأس   غذائٌه وجبات وتورٌد تجهٌز  ،  شركة   وشرٌكها محمود شحاته محمود عفاف -  13

 3 مجاور االول حى 32 رلم عمار:  بجهة ، غذائٌه وجبات وتورٌد تجهٌز عن ، 28155 برلم 25215315 فى ،لٌدت

 3 رلم شمه علوى اول دور

 الغٌر لدى وتغلٌفها وتعبئتها انواعها بجمٌع الغذاٌه المواد وتورٌد وتوزٌع تجاره  ،  شركة   وشرٌكه ندا دمحم كرٌم -  14

 عن ، 28169 برلم 25215314 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   به المصرح حدود فى التورٌدات وعموم

 ، به المصرح حدود فى لتورٌداتا وعموم الغٌر لدى وتغلٌفها وتعبئتها انواعها بجمٌع الغذاٌه المواد وتورٌد وتوزٌع تجاره

 النٌل مساكن 2 مدخل 4 بلون:  بجهة

 العمومٌه والتورٌدات المتخصصه التكمٌلٌه واالعمال العامه المماوالت  ،  شركة   وشرٌكه دمحم دمحم احمد -  15

   مالها ،رأس   العمرانى والتخطٌط المساحه واعمال البٌئٌه والخدمات الهندسٌه واالستشارات التجارٌه والتوكٌالت



 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

 المتخصصه التكمٌلٌه واالعمال العامه المماوالت عن ، 28268 برلم 25215325 فى ،لٌدت 1555550555

 العمرانى والتخطٌط المساحه واعمال البٌئٌه والخدمات الهندسٌه واالستشارات التجارٌه والتوكٌالت العمومٌه والتورٌدات

 الخامس الدور 5 مجاوره 8 عمار 15 مكتب:  بجهة ،

 العامه والتورٌدات الكهربائٌه والمستلزمات االدوات وتجاره وتورٌدات بٌع  ،  شركة   وشرٌكٌه مختار احمد -  16

 برلم 25215328 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس   ومستلزماته الكمبٌوتر عدا فٌما والتصدٌر والمماوالت

 عدا فٌما والتصدٌر والمماوالت العامه والتورٌدات الكهربائٌه زماتوالمستل االدوات وتجاره وتورٌدات بٌع عن ، 28283

 الثالث التجمع الرحاب م الشرلى سوق D 45/  45 رلم محل:  بجهة ، ومستلزماته الكمبٌوتر

   مالها ،رأس   به المصرح حدود فى عمومٌه تورٌدات  ،  شركة   وشرٌكه ٌوسف ثابت لطب احمد -  17

 رلم عمار:  بجهة ، به المصرح حدود فى عمومٌه تورٌدات عن ، 28221 برلم 25215322 فى ،لٌدت 1555550555

 االرضى بعد االول الدور الخامس التجمع االولى المنطمه الثانى الحى 273

 25215331 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس   الومٌتال ورشة  ،  شركة   وشرٌكه على عوض محمود -  18

 الحى بتوسعات 2 ق الشروق مول بجراند االرضى الدور 6 رلم محل:  بجهة ، الومٌتال ورشة عن ، 28357 برلم

 شرق الثالث

   مالها ،رأس   به المصرح حدود فى وتورٌدات عامه مماوالت  ،  شركة   وشرٌكه عوض خمٌس احمد -  19

:  بجهة ، به المصرح حدود فى وتورٌدات عامه مماوالت عن ، 28267 برلم 25215325 فى ،لٌدت 1555550555

 1 حى 3 مجاوره 41 عمار 31 شمه

 والمجمدات االلبان ومنتجات والعطاره والعالفه البماله لمواد بالتجزئه بٌع  ،  شركة   وشركاه على دمحم حسن على -  25

 والعالفه مالهالب لمواد بالتجزئه بٌع عن ، 28185 برلم 25215315 فى ،لٌدت 755550555   مالها ،رأس   والمنظفات

 4 المجاوره 3 الحى 6 محل 41 رلم عمارة:  بجهة ، والمنظفات والمجمدات االلبان ومنتجات والعطاره

 ،لٌدت 185550555   مالها ،رأس  جلدٌه ومنتجات وشنط احذٌه تجاره  ،  شركة   وشرٌكته فكرى انور فكرى -  21

 عمارات امام السوٌس جسر ش:  بجهة ، جلدٌه ومنتجات وشنط احذٌه تجاره عن ، 28166 برلم 25215311 فى

 3 رلم محل االرضى بالدور السالم حى الفارولٌه

 المالبس عدا فٌما جاهزه مالبس تورٌد  ،  شركة(    المالبس لتجاره المهدى) المالبس لتجاره المهدى خمٌس اوالد -  22

 مالبس تورٌد عن ، 28136 برلم 25215358 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   واكسسواراتها العسكرٌه

 شمه الخطاب بن عمر تمسٌم الكبٌر المسجد ش 471 رلم عمار:  بجهة ، واكسسواراتها العسكرٌه المالبس عدا فٌما جاهزه

 االول بالدور 3 رلم

   مالها ،رأس   سٌارات ونمل زٌوت وتغٌر السٌارات صٌانه  ،  شركة   وشركاه سوٌلم الحمٌد عبد دمحم الحمٌد عبد -  23

 عمار:  بجهة ، سٌارات ونمل زٌوت وتغٌر السٌارات صٌانه عن ، 28179 برلم 25215315 فى ،لٌدت 555550555

 3 شمه النهضه 1 مدخل أ الصعٌد مساكن 9

   البرٌدٌه الخدمات دون ونمل وشحن جمركى تخلٌص  ،  شركة   وشرٌكه الخضراوى سالم الحمٌد عبد عاطف دمحم -  24

 الخدمات دون ونمل وشحن جمركى تخلٌص عن ، 28223 برلم 25215322 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس

 528 عملٌه 26 عمار الخامس الدور 19 شمه اكتوبر ش 6:  بجهة ، البرٌدٌه

 وبٌع شراء من العربٌه مصر جمهورٌه داخل العمارى االستثمار  ،  شركة   وشرٌكه طه الممصود عبد الحمٌد عبد -  25

 ، 28259 برلم 25215322 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس   للبناء تهٌئتها بعد او حالتها على سواء االراضى

 ، للبناء تهٌئتها بعد او حالتها على سواء االراضى وبٌع شراء من العربٌه مصر جمهورٌه داخل العمارى االستثمار عن

 297 فٌال الخامس التجمع النرجس حى 2 لطعه:  بجهة

   مالها ،رأس   به المصرح حدود فى( دٌكور اعمال) عمومٌه تورٌدات  ،  شركة   وشرٌكه ٌوسف احمد شركة -  26

 ، به المصرح حدود فى( دٌكور اعمال) عمومٌه تورٌدات عن ، 28263 برلم 25215325 فى ،لٌدت 215550555

 االرضى الدور الحاج بركه الزكاه مؤسسه ش:  بجهة

 ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس   والبطارٌات االطارات وبٌع تجاره  ،  شركة   والبطارٌات لالطرات الشٌمى -  27

 التجمع خدمات مركز  H 2 عمار:  بجهة ، والبطارٌات االطارات وبٌع تجاره عن ، 28242 برلم 25215324 فى

 ولاال التجمع االرضى الدور 5 رلم محل التاسعه المجاوره االول

   بااللٌكتروستاتٌن المعادن دهانات العمال مصنع وتشغٌل الامه  ،  شركة   وشرٌكه ابراهٌم الحمٌد عبد العزٌز عبد -  28

 المعادن دهانات العمال مصنع وتشغٌل الامه عن ، 28244 برلم 25215324 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس

 الباشا كفر الزكاه مؤسسه ش من ابراهٌم حافظ ش من الطالب ورشه ش عمار:  بجهة ، بااللٌكتروستاتٌن



 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

 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس(  صٌانه) سٌارات خدمه  ،  شركة   وشرٌكه سعٌد دمحم محمود -  29

 الثالث التجمع التجمع الطرفٌه الورش 15 لطعه:  بجهة ،( صٌانه) سٌارات خدمه عن ، 28315 برلم 25215331

 ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   عمومٌه مماوالت  ،  شركة   وشرٌكها رمضان متولى حسن عطا اسراء -  35

 االرضى الدور 4/  3 حى الخامس التجمع 143:  بجهة ، عمومٌه مماوالت عن ، 28118 برلم 25215354 فى

 ،رأس   السٌارات غٌار لطع تجاره  ،  شركة   السٌارات غٌار لطع لتجاره ابراهٌم كرٌم وشرٌكه محمود ٌاسر -  31

 سالمه على ش 1:  بجهة ، السٌارات غٌار لطع تجاره عن ، 28189 برلم 25215316 فى ،لٌدت 85550555   مالها

 الحرفٌٌن طالب ابو صبرى ٌوسف ش من

 لجمٌع والتغلٌف التعبئه به المصرح حدود فى العمومٌه التورٌدات  ،  شركة   وشرٌكه حمادى احمد على عمرو -  32

 ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   الغذائٌه والمواد الحبوب فى والتجاره ع م ج داخل بها المصرح والخدمات السلع

 والخدمات السلع لجمٌع والتغلٌف التعبئه به المصرح حدود فى العمومٌه التورٌدات عن ، 28276 برلم 25215325 فى

 التجمع االول الحى 35 ش 144 بالعمار شمه:  بجهة ، الغذائٌه والمواد الحبوب فى والتجاره ع م ج داخل بها المصرح

 الخامس

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   25215351 تارٌخ وفى ،   13986:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  السالب داحم كمال مصطفى طارق   - 1

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215352 تارٌخ وفى ،   22637:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد حسن احمد دمحم   - 2

 التجاره لترن محو امر  السجل

 تم   25215352 تارٌخ وفى ،   17675:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عامر ابراهٌم عطٌفى خالد   - 3

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   22256:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  غطاس زكرٌا عزت امل   - 4

 التجاره لترن محو امر  السجل

 شطب/محو تم   25215353 تارٌخ وفى ،   25236:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم ابراهٌم حسٌن محمود   - 5

 التجاره لترن محو امر  السجل

 تم   25215354 تارٌخ وفى ،   2781:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشافعى البارى عبد ابراهٌم كرٌم   - 6

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215354 تارٌخ وفى ،   24517:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العال عبد دمحم ابراهٌم دمحم   - 7

 التجاره لترن محو امر  السجل

 تارٌخ وفى ،   12219:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الصحٌه واالدوات السٌرامٌن وتورٌد لتجارة عترٌس   - 8

 الفرع اللغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   25215359

 شطب/محو تم   25215315 تارٌخ وفى ،   2912:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  المولى عبد دمحم حمد ٌاسر   - 9

 للوفاه امرمحو  السجل

 تم   25215315 تارٌخ وفى ،   15739:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فرج صلٌب جرجس سمٌره   - 15

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215315 تارٌخ وفى ،   13192:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بخٌت شحاته جمٌل   - 11

 التجاره لترن محو امر  السجل

 تم   25215315 تارٌخ وفى ،   22583:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد دمحم الحمد ابو اللٌف ابو محمود   - 12

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

 تم   25215315 تارٌخ وفى ،   24752:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محمود الشٌمى محمود عمرو   - 13

 التجاره لترن امرمحو  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   25215311 تارٌخ وفى ،   18594:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لاسم احمد احمد محمود   - 14

 التجاره لترن محو امر  السجل

 شطب/محو تم   25215314 تارٌخ وفى ،   27128:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  العبد دمحم فؤاد احمد   - 15

 التجاره لترن محو امر  السجل

 تم   25215316 تارٌخ وفى ،   25794:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم سٌفٌن ابو كمال عادل   - 16

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215317 تارٌخ وفى ،   9994:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دٌاب على هاشم دمحم   - 17

 التجاره لترن محو امر  السجل

 شطب/محو تم   25215317 تارٌخ وفى ،   3518:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم دمحم احمد عفاف   - 18

 التجاره لترن محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   25215317 تارٌخ وفى ،   21536:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حنفى سٌد كشرى   - 19

 التجاره لترن محو امر

 تم   25215317 تارٌخ وفى ،   26786:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عثمان محمود احمد مصطفى   - 25

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215317 تارٌخ وفى ،   26179:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد مخٌمر دمحم اسالم   - 21

 التجاره لترن محو امر  السجل

 تم   25215318 تارٌخ وفى ،   7518:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سٌد المحسن عبد الرحٌم عبد شرٌف   - 22

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215318 تارٌخ وفى ،   22741:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  امجد حنا رؤوف دٌفٌد   - 23

 التجاره لترن محو امر  السجل

 شطب/محو تم   25215322 تارٌخ وفى ،   17656:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسنٌن حسن فرج اسه   - 24

 التجاره لترن محو أمر  السجل

 شطب/محو تم   25215322 تارٌخ وفى ،   24526:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سٌد امام سٌد محمود   - 25

 التجاره لترن محو امر  السجل

 شطب/محو تم   25215323 تارٌخ وفى ،   11389:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  على احمد دمحم صالح   - 26

 التجاره لترن محو امر  السجل

 شطب/محو تم   25215323 تارٌخ وفى ،   26925:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم دمحم جابر ٌاسر   - 27

 لتجاره ا لترن محو امر  السجل

 شطب/محو تم   25215323 تارٌخ وفى ،   9441:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سرى احمد حسٌن حاتم   - 28

 التجاره لترن محو امر  السجل

 تم   25215325 تارٌخ وفى ،   14857:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  البارى عبد حنفى السٌد حسن   - 29

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

 تارٌخ وفى ،   9855:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الكهربائٌه لالدوات عمار الهادى عبد عمار الهادى عبد   - 35

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو تم   25215325

 تم   25215325 تارٌخ وفى ،   23458:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  حسن ضاحى سلٌمان حسٌن   - 31

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215325 تارٌخ وفى ،   9361:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌم عبده رشدى عماد   - 32

 التجاره لترن  امرمحو  السجل

 شطب/محو تم   25215325 تارٌخ وفى ،   21661:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  احمد مجاهد كمال اسماء   - 33

 التجاره لترن محو امر  السجل

 تم   25215328 تارٌخ وفى ،   19783:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الوهاب عبد شرٌف على ممدوح   - 34

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

 تم   25215328 تارٌخ وفى ،   27153:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الغرابلى احمد دمحم السٌد احمد   - 35

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

 تم   25215328 تارٌخ وفى ،   19783:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الوهاب عبد شرٌف على ممدوح   - 36

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو



 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   25215329 تارٌخ وفى ،   26155:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  مٌنا نجٌب مالن اسامه   - 37

 التجاره لترن محو امر  السجل

 تم   25215329 تارٌخ وفى ،   19783:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الوهاب عبد شرٌف على ممدوح   - 38

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

 تم   25215329 تارٌخ وفى ،   18595:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ٌمانسل السالم عبد سلٌمان تامر   - 39

 التجاره لترن محو امر  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعدٌل تم  25215351 ، تارٌخ وفً  27989 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بكر ابو العظٌم عبد حمزه دمحم -  1

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  25215351 ، تارٌخ وفً  24285 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا حفظ امٌر ظرٌف رامى -  2

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215351 ، تارٌخ وفً  25299 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هانى امٌن حمدى امٌن -  3

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  25215352 ، تارٌخ وفً  25258 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على دمحم سعد هللا عبد احمد -  4

  جنٌه  4555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215352 ، تارٌخ وفً  12553 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد السٌد احمد سٌد -  5

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 ، تارٌخ وفً  17833 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  والتصدٌر واالستٌراد العمومٌه للمماوالت شداد مؤسسه -  6

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215352

 رأس تعدٌل تم  25215352 ، تارٌخ وفً  17833 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العمومٌة للمماوالت شداد مؤسسه -  7

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  25215352 ، تارٌخ وفً  14247 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسٌن هدٌه حسن احمد دمحم -  8

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215353 ، تارٌخ وفً  15666 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فرج عدلى عادل اسحاق -  9

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  25215353 ، تارٌخ وفً  26567 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زخارى زكرى جمٌل شنوده -  15

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  13732 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن محمود احمد محمود -  11

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  23455 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  للمماوالت طالب ابو -  12

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  25186 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  كامل الحمٌد عبد ناصر كرٌم -  13

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ وفً  19983 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  اسماعٌل الحسن ابو فخرى مصطفى -  14

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 المال رأس تعدٌل تم  25215357 ، تارٌخ وفً  27935 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عوض حسٌن علوى اٌمن -  15

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215358 ، تارٌخ وفً  15125 برلم لٌده سبك ،، فرد جرتا  على النوبى على عاطف -  16

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  25725 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  على احمد راضى احمد -  17

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ وفً  27989 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  بكر ابو العظٌم عبد حمزه دمحم -  18

  جنٌه  6555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم  25215315 ، تارٌخ وفً  21855 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سٌارات وكمالٌات غٌار لمطع بكر معرض -  19

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  25215311 ، تارٌخ وفً  25531 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عفٌفى دمحم دمحم ولٌد -  25

  جنٌه  25555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  26519 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عمر على مصطفى سالم -  21

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  23546 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العسال دمحم عطٌه على عاطف -  22

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215314 ، تارٌخ وفً  15423 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مرسى ابراهٌم دمحم احمد -  23

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  23916 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  جاد السٌد جاد محمود -  24

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً  25458 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  غالى على عبده سٌنىالح ٌوسف -  25

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم  25215316 ، تارٌخ وفً  24665 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  زٌد ابو سٌد الشافى عبد طارق -  26

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم  25215316 ، تارٌخ وفً  14311 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عفٌفى الحمٌد عبد الحمٌد عبد مصطفى -  27

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً  24935 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم ابراهٌم دمحم احمد -  28

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  28254 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سكر على دمحم خلدون -  29

  جنٌه  15555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215322 ، تارٌخ وفً  17554 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  احمد حسٌن السٌد ولٌد -  35

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  14286 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم دمحم مصطفً دمحم -  31

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 المال رأس تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  22717 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الغٌطى ابراهٌم دمحم عالء -  32

  جنٌه  35555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  22717 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الغٌطى ابراهٌم دمحم عالء -  33

  جنٌه  35555550555، لهما رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم  25215323 ، تارٌخ وفً  27686 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  منمرٌوس عزٌز صبحى مٌنا -  34

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً  26985 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  شلبى هاشم دمحم احمد -  35

  جنٌه  25555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  28577 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم احمد الدٌن شرف احمد -  36

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  25558 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  هللا جاب دمحم احمد دمحم -  37

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215325 ، تارٌخ وفً  21165 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالم على سالم دمحم -  38

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  27818 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم احمد دمحم احمد -  39

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  14552 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حماده حسٌن جوده رجائى -  45

  جنٌه  3555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  21275 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  موسى بخٌت كامل رٌمون -  41

  جنٌه  525550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

,  المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  16915 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سالمه مسلم سالم نادر -  42

  جنٌه  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  22796 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الجلٌل عبد الوهاب عبد شعٌب طلعت -  43

  جنٌه  255550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم  25215329 ، تارٌخ وفً  27786 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ممبول على العرٌان تامر -  44

  جنٌه  1555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تعدٌل تم  25215335 ، تارٌخ وفً  25947 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  الرحٌم عبد ابراهٌم الفتاح عبد احمد -  45

  جنٌه  2555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 المال رأس تعدٌل تم  25215335 ، تارٌخ وفً  27515 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  سلٌمان امٌن سلٌمان احمد -  46

  جنٌه  3555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

 رأس تعدٌل تم  25215335 ، تارٌخ وفً  25679 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  مكسموس لوندى نبٌل وسٌم -  47

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 المال رأس تعدٌل تم  25215331 ، تارٌخ وفً  4413 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم دمحم العزٌز عبد دمحم -  48

  جنٌه  255555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 28593    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم دمحم شعبان جمال -  1

  شمه - الشرفا كفر 7 ن طلب هللا عبد ش 25 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 8956    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شمر على ابراهٌم سٌد -  2

  السوٌس جسر الحرفٌٌن الناصر عبد جمال ش 13 لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 28598    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد ماهر اسالم -  3

  الشرلٌه النخل عزبه الزكاه مؤسسه ش 16 رلم العمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 28595    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الغفار عبد مهنى رمضان ٌارا -  4

  شمه الثانى بالدور الغربى محطه من الحدائك ش 7 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 28597    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد احمد المادر عبد -  5

 فدان 855 الصناعٌه بالمنطمه 19 ، 18 المنطمه ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 28592    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تمام الرحٌم عبد دمحم امجد مصطفى -  6

 1 رلم محل 27 ال ش من مستجد ش 7 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 28594    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شناوى على مرزولى دمحم سعٌد -  7

  الخطاب بن عمر ش 65 ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 28599    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن العاطى عبد دمحم مصطفى -  8

 االول الدور 357 و 356 ق جالكسى مول 125 و ب 154 و ب 153 و ب 152 وحده 151 ،:   الـتأشٌر وصف, 

  التسعٌن ش االرضى فوق

,  العنوان تعدٌل تم 25215351 تارٌخ وفً 18759    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الحمٌد عبد دمحم الحمٌد عبد -  9

  1 مجاورة 3 ح - 66 عمار 1 شمه لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان لتعدٌ تم 25215352 تارٌخ وفً 28154    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود ابراهٌم سعد مجدى -  15

  المنشاوى ش ناصٌه 17 ش من الشرق كوكب 3 محل ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 28152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النافع عبد حامد ناجى محمود -  11

  محل - 2 النزهه التروللى 27 ش من الشرق كوكب ش 39 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 15551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم علً عبدالنعٌم عادل -  12

 ع م ج داخل عمال ونمل رحالت مكتب بنشاط الزهور مساكن ش 2 اخر رئٌسى نشاط اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف

  5555 مال براس

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 28155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على هللا عبد ابراهٌم هللا عبد -  13

 5 رلم مكتب الثانٌه المجاوره االول الحى 29 مول ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 28151    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه دمحم دمحم ربٌع احمد -  14

 2 رلم شمه ارضى دور الخامسه المجاوره االول الحى 52 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 28155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزند السٌد الفتاح عبد رانٌا -  15

  الرحاب بمشروع الرحاب التجارى بالمركز االول بالدور 116 رلم المحل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 28153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بسادة للدس هللا سعد عوض -  16

  النخل عزبه الزهور مدٌنه فتحى ابو ش 13 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 28158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دروٌش احمد دروٌش عمرو -  17

  رجٌله ابو الشهٌد عبد ولٌن تمسٌم الخمسٌن ش من الحلو سٌد ش من حنفى محمود الشهٌد ش3 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 16583    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود رفعت محمود حسام -  18

  العبور سوق لٌراط 12 لدرها بحصه موز 4 عنبر 74 محل لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 28111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور مٌخائٌل صادق صفوت -  19

  الغربٌه النخل عزبه التوفٌمٌه الترعه ش 11 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 28157    برلم لٌده سبك  ، دفر تاجر ، هللا ضٌف مبارن رمضان رامى -  25

  االرضى 1 م 1 ب 222 اطلس مساكن النهضه 1 رلم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 2264    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مزروع دمحم على الدٌن عالء على -  21

 الحرفٌٌن 1 بلون 8 محل لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 28115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صالح دمحم صبرى -  22

  شمه - االرضى السالم عبد الدٌن عز ش من التواب عبد دمحم ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 28115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد احمد حامد بسمة -  23

  دكان - الحرفٌٌن الروضه تمسٌم جٌت السوبر جراج ش 17 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 28113    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسٌن عبدالرشٌد ولٌد -  24

  النهضه اكتوبر 6 جمعٌه عوده عمرو ش 11 بلون 1 لطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 28114    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زكى امٌن الدٌن عز عمر -  25

  مونجٌنٌى امام الصفا م الزكاه مؤسسه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 16584    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود رفعت محمود دمحم -  26

  العبور سوق لٌراط 12 لدرها بحصه موز 4 عنبر 74 محل لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 28112    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عواجه رشاد حسام -  27

 2 رلم محل - 2 ق خلف 27 بلون امنحتب تمسٌم 1 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 28156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌن علم رمضان دمحم دالٌا -  28

  خامسال التجمع الثالث الحى الثانٌه المنطمه 5 شمه ز نموذج 121 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 28116    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماد دمحم عبدالجواد مجدى دمحم هانى -  29

 بعد االول بالدور حجره النخل عزبه صبرى حسن ش ناصٌه الدجوى ٌوسف ش 6 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  االرضى

 تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 28117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ارمانٌوس نجٌب نصحى عمانوئٌل -  35

  الخطاب بن عمر تمسٌم 491 لطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 8589    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تاوضروس شلبى فصٌح سامح -  31

 دائم برلم  بتارٌخ   برلم اودع محل االول سلٌم ش من شاهٌن ش أ 37 بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 8589    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تاوضروس شلبى نصٌح سامح -  32

 دائم برلم  بتارٌخ   برلم اودع محل االول سلٌم ش من شاهٌن ش أ 37 بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 28125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان السٌد العزٌز عبد صبحى -  33

  شمه - شمس عٌن ش من الحجاز ش 57 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 28119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود الدٌن سعد رافت محمود دمحم -  34

  البركه ندا على ش سمعان رزق ش 18 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 28124    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد البدٌع عبد جمال عالء -  35

  الخامسه المجاوره الثالث الحى 17 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 28125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد حسٌن ٌمانى احمد -  36

  محل االرضى بالدور الزكاه مؤسسه صٌر ابو كفر التوفٌك تمسٌم حسٌن حسن ش 2 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 28123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راشد بدوى راشد خالد راشد -  37

  الزكاه مؤسسه ٌوسف رمضان ش من صالح عبده ش 8 ،:   الـتأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 28126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتشطٌبات العمومٌه للمماوالت الشاذلى مؤسسه -  38

 4 رلم شمه النهضه مدٌنه 2 مدخل 17 بلون 1555 الصعٌد كنمسا ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 28121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان احمد سمٌر رحاب -  39

  الثالث التجمع 2 شمه 11 عماره 5 محلٌه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 28122    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى العزٌز عبد رجب محمود -  45

 االول التجمع االرضى الدور 5 البنفسج 138 بالعمار شمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 28127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سلٌمان الدٌن سٌف شٌماء -  41

 3 رلم شمه 1 م 755 العبد مساكن ش 224 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 28131    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه المطلب عبد دمحم دمحم -  42

  التاسع الحى العبور اسكان مشروع 66 ب 9 ع 23 شمه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 28132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صٌام احمد سٌد دمحم وحٌد مازن -  43

  شمه - النخل عزبه المتفولٌن مدرسه ش 3 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 24853    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( بشٌر مٌالد ندٌم باسم) ماركت باسم -  44

 بالسوق الحرفٌه التجارٌه المنطمه  G لطاع 6 نموذج 55 - 53 - 51 - 49 رلم المحال ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  الراحب مدٌنه امتداد الشمالى المركز الشرلى

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 28135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عواد ابراهٌم دمحم -  45

 االجتماعى المركز ش 72 ،:   الـتأشٌر صفو

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 28129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌهوب رمضان دمحم وائل -  46

  الشهٌد ش من الدٌن عز ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 28128    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسنٌن عابدٌن شاكر دمحم -  47

  الخامس التجمع االول المدٌنه بمركز 99 رلم لطعه المونالٌزا مول ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 28134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض احمد حربى دمحم -  48

  الشروق المستمبل مدٌنه العبور سوق أ 33 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 28135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على صادق ابراهٌم على -  49

  المحرط محطه ش ٌولٌو 23 المبخره حوض الكردٌه الترعه 17 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 28133    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، واصف سعد ٌوسف سمٌر -  55

  114 لطعه بدر مدٌنه فدان 255 الصناعٌه المنطمه ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 28137    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ادرٌس سٌد امٌن دمحم -  51

  لباء مدٌنه البدراوى ش من المناوى مجدى ش 1 رلم عمار ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 13326    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى صباح احمد على -  52

 التجارٌٌن النمر حلمى ش73 لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 28145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسونه حسن كمال حسٌن -  53

  العبور سوق 188 مسلسل 34/  4/  1 ف ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 28138    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عاشور الحمٌد عبد راغب صبحى -  54

  t رلم محل تى لطاع الشروق الهاٌكستب المستمبل مدٌنه ج 75 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 28141    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهران السٌد جمال حسن -  55

  العبور سوق 188 مسلسل 34/  4/  1 ف ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 28143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد دمحم ابراهٌم دمحم -  56

 2 رلم شمه الشباب اسكان ش 96 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 28142    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجمل السٌد عطٌه السٌد احمد -  57

  لباء امتداد الشركات الغاز ش من مستجد ش 2 ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 28139    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسن نادى دمحم -  58

  المطامٌه الماهره مساكن 27 ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28152    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم سٌد مجدى -  59

  3 س م 5 بلون 1555 الصعٌد ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 25656    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الرحمن عبد احمد دمحم -  65

  الماهره مساكن خلف خلف فاروق ش 19 لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 15595    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم مصطفى المعطى عبد هانى -  61

  االولى المجاوره الثالث الحى 1  شمه 42 عمارة لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  وانالعن تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عباس بدرى هللا عبد -  62

  العالى السد الوطنٌه مسجد ش 145 ش 2 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28153    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ولاد عثمان السٌد اشرف -  63

  االولى المجاوره االول الحى 552 شمه 35 عماره ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الراضى عبد فرغلى مطراوى اٌهاب -  64

  16 رلم محل الحرفٌٌن 5 بلون ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجبان اسلٌمان عزمى وجٌه -  65

  جالل حوض منتصر العمٌد ش ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28154    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد حسن صابر شاكر -  66

  النهضه م 1 ب 525 الصعٌد ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 24795    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سولاير حبشى صالح ادوار -  67

  1 محل 3 مجاوره 3 حى 44 عمار لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28147    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الظاهر عبد الحكٌم عبد دمحم خلف -  68

 37 رلم محل الشروق برادٌس مول ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28148    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد فهمى الدٌن نصر خالد -  69

 2 مج 1 حى الروسٌه الجامعه ش 1 رلم محل 41 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عارف فراج احمد مصطفى -  75

 1 رلم شمه االرضى الدور 1 المجاوره 3 الحى أ مدخل 44 عماره ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 28161    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل الحافظ عبد محمود المادر عبد -  71

 2 رلم شمه االول التجمع الجنوبى الشباب أ 153 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 28162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم جوده دمحم دمحم جوده -  72

  رجٌله ابو ارض 1468 لطعه سلٌمان دسولى ش 9 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 28163    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى رضوان دمحم زٌنب -  73

 االدارٌه العاصمه الثامنه المجاوره سوق 15 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 28159    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال ابو حسن ممدوح الدٌن عالء -  74

  العبور سوق 246 مسلسل 1/  6/  1 ف 1 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 24544    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تسن السٌد حسن عبده -  75

  التطبٌمٌن برج المبلى بالمجمع االول الدور د نموذج 49 وحده ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 24544    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تسن السٌد حسن عبده -  76

 االفتتاح وتارٌخ وتشطٌبات مماوالت مكتب التجاره ونوع الخامس التجمع الرابع الحى ب 445 ،:   الـتأشٌر وصف

  العبور 24544 برلم ولٌد 2518/59/1



 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 28165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم هللا عبد الهادى عبد سٌد -  77

  ثانى السالم النهضه للكبارى النٌل مساكن 13 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 24544    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، تسن السٌد حسن عبده -  78

 برج الصناعى المجمع االول الدور د نموذج 49 وحده بدر بالعنوان اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف

  العبور 24544 تابع دائم برلم ولٌد 2521/3/11 فى  برلم اودع التطٌفٌٌن

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 28165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم شحته حافظ -  79

 1 مجاوره االول الحى 34 عمار 3 شمه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 28164    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى دمحم جمعه محمود -  85

  محل -  النهضه 1455 اطلس 43 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 28175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج نجٌب لطفى جون -  81

 1 رلم الشمه من 2 رلم محل االرضى بالدور الجمهورٌه مساكن 2 مدخل 151 بلون ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 21551    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه دمحم احمد -  82

  رجٌله ابو 27 ش من 15 ش 265 لسنه 292 لطعه لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 28167    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمومٌه للتورٌدات صالحٌن -  83

  1 مدخل 1 بلون الجدٌده المحمودٌه 725 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 12481    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الماضى اسماعٌل دمحم خالد -  84

 رفاعى هللا عبد ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 25863    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صلٌب مسٌحه صلٌب اٌمن -  85

 التجمع مصنع الف الصناعٌه المنطمه 433 رلم بالمطعه مصنع لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 الثالث

,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 28168    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن شعبان سعد محسن -  86

  النهضه 15 ش 1 م 24 بلون 1525 العبد ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 22175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج سٌد دمحم وائل -  87

  الحمٌد عبد الهادى عبد رمضان بملن الفٌوم طامٌه مركز محفوظ كفر بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 26519    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر على مصطفى سالم -  88

 بملن سوهاج المنشاه مركز بالمنشاه هارون اوالد جمعٌه بجوار هاورن اوالد بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف

  دمحم عمر على امٌن

,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 12481    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الماضى اسماعٌل دمحم خالد -  89

 محل -  الدعوه مسجد امام الحاج بركه الزكاه مؤسسه ش لٌصبح الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً 12481    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الماضى اسماعٌل دمحم خالد -  95

 12481 تابع برلم ولٌد 2521/53/14 بتارٌخ   برلم اودع رفاعى هللا عبد ش بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

 2521 فى 1547 رلم صادر 2521 لسنه 158 رلم امنٌه موافمه العبور

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28181    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسن على منى -  91

 الضباط مساكن BBC ش 35 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر

 العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفى راشد الحلٌم عبد كرٌم -  92

  17 رلم شمه 4 مجاوره االول الحى ب 4 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28177    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى مرسى محمود محمود -  93

 المرج الصحى الصرف محطه بجوار الغربى المحطه ش من المسبن ش 23 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  محل - الجدٌده

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 26354    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدسولى ابراهٌم صالح تامر -  94

 االول التجمع 1 منطمه االكادٌمٌه حىشرق فٌال 82 لٌصبح االخر الرئٌسى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28178    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد فرغلً ابوغدٌر احمد -  95

  الصفا م حسن اسماعٌل ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 24557    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد دمحم احمد فاطمه -  96

  2 شمه الثالث الحى االولى المجاوره 35 لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف



 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد ابراهٌم الاله عبد البال -  97

  5 علوى االول الشروق بمدٌنه البحر بشارع الحرمٌن مول 1 ح ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 23916    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد السٌد جاد محمود -  98

  الحاج بركه ندا على ش من مكه ش نصٌه الماضى ش الى العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28174    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته ثابت ناجح عصام -  99

  البٌضا العزبه حماده سٌد ش من الدمحمى النور ش ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28173    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن الزهرى الراضى عبد اٌمن -  155

 2 عنبر 23 رلم محل العبور سوق لٌراط 3 سهم 1404 بحصه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28182    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف احمد مصطفى رمضان -  151

  العالى السد منشٌه االربعٌن ش 62 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28171    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمومٌه للتورٌدات عمر -  152

  االجتماعى المركز وهبه محمود ش من دمحم زكرٌا ش 3 ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 28175    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهٌم اسماعٌل دمحم -  153

 1 مرحله4 حى الف لطاع 916 ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 28183    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم طه صبري خالد -  154

 الرازق عبد احمد ملن نٌره ماركت بجوار االول الحى 8 محلٌه 1 رلم 1 بالشمه غرفه أ 22 عماره ،:   الـتأشٌر وصف

  شرف

,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 28185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امام على حسن ممدوح -  155

  الصفا مدٌنه الخزان طلمبات ش من صبٌح احمد ش 2 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 24665    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد ابو سٌد الشافى عبد طارق -  156

  النخل عزبه الفتح مسجد بجوار الحدٌد السكه ش لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 28188    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه على رمضان دمحم -  157

  االزهار مدٌنه الدائرى حرم من احمد لابٌل ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 28186    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح شرٌف رشٌد عصام -  158

  شمه من غرفه الطهطاوى رافت ش 87 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 27875    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النبى عبد احمد السٌد شعبان -  159

  الهاٌكستب المستمبل مدٌنه ٌو لطاع هـ 87 رلم محل بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 28187    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه سمٌر سامح سمٌر -  115

  2 م 13 بلون الجمهورٌه بمساكن محل ،:   شٌرالـتأ وصف

 تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 21847    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معروف احمد احمد توفٌك دمحم -  111

 بنشاط الجدٌده النزهه السباعى دمحم ش من عمر الدٌن سعد ش 9 بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  فمط مطابخ معدات تورٌد

 تم 25215316 تارٌخ وفً 28184    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد ذكى مصطفى ذكى دمحم فتحى -  112

 1 شمه الخطاب بن عمر تمسٌم 359 رلم لطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 28195    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حافظ فؤاد صبحى -  113

  السالم اول رمزى كمال تمسٌم الحٌاه ترعه ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 27875    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النبى عبد احمد السٌد شعبان -  114

  الهاٌكستب المستمبل م ٌو لطاع هـ 87 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 28191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزغٌمى الكرٌم عبد احمد على -  115

  غرفه االرضى بالطابك السلطوحٌه الترعه ش من السالٌه ش 4 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تم 25215317 تارٌخ وفً 28194    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفً وجدي الدٌن صالح مصطفً -  116

 115 مسلسل 6 على 6 على م محل العبور بسوق موز 6 عنبر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 28192    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرحان تمام الجواد عبد دمحم -  117

  لٌراط 15 بمٌمه 125 محل الفاكهه بعناٌر العبور بسوق 4 عنبر ،:   الـتأشٌر وصف, 



 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 25215317 تارٌخ وفً 28193    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌم عبد احمد سٌد الرحٌم عبد -  118

  سهم 18 و لٌراط واحد بحك 52 محل العبور بسوق فاكهه 2 عنبر ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 28198    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد الحمٌد عبد حسٌن عمرو -  119

 جٌت السوبر ش 98 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 28254    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سكر على دمحم خلدون -  125

  السوٌس جسر من الخطاب بن عمر تمسٌم ابراهٌم دمحم ش 89 ،:   لـتأشٌرا وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 14887    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد ابراهٌم صبرى -  121

  االول التجمع بمدٌنتى الحرفٌه المنطمه زون الكرافت منطمه 1 بلون 4 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 28199    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والطحٌنٌه الزٌوت لتورٌد الباشا -  122

 6 رلم شمه الشروق المومى االسكان ش 9 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 28255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل ابراهٌم خلٌل احمد -  123

  جالل حوض عرفه عصام ش 2 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 24552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فام مٌخائٌل فام ٌوسف -  124

  الشباب 2 شمه 93 بالعنوان االخر الرئٌسى الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 25927    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم  محمود حسٌن خالد -  125

  الخامس التجمع الجنوبٌه المستثمرٌن زٌزٌٌنا كموبند 57/  56 ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 14887    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد ابراهٌم صبرى -  126

  االول التجمع بمدٌنتى الحرافٌه المنطمه زون الكرافت منطمه 1 بلون 8 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 28253    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عرفات دمحم الرحٌم عبد -  127

  اللواء ش من الدٌن حصال ش 53 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 28252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل الرحمن عبد اسماعٌل دمحم -  128

  التروللى ش الرٌان ارض عواد حسٌن ش 1 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 14887    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد ابراهٌم صبرى -  129

  االول التجمع بمدٌنتى المنطمه زون كرافت منطمه 1 بلون 2 رلم محل بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 14887    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد ابراهٌم صبرى -  135

 التجمع بمدٌنتى الحرافٌه المنطمه زون الكرافت منطمه 1 بلون 4 رلم محل بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

  االول

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 14887    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد ابراهٌم صبرى -  131

 التجمع بمدٌنتى الحرافٌه المنطمه زون الكرافت منطمه 1 بلون 3 رلم محل بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

  االول

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 14887    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد ابراهٌم صبرى -  132

 التجمع بمدٌنتى الحرافٌه المنطمه زون الكرافت منطمه 1 بلون 8 رلم محل بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

  االول

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 14887    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد ابراهٌم صبرى -  133

  االول التجمع بمدٌنتى الحرافٌه المنطمه زون الكرافت منطمه 1 بلون 3 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 5719    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ضمعو ابراهٌم دمحم ماهر -  134

 ولٌد 2521/3/22 فى 451 برلم اودع الثانى الحى ب 26 مبنى 7 رلم محل بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

  الخانكه 15932 برلم

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 25927    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم محمود حسٌن خالد -  135

  جاردنز الشروق كمبوند بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 25927    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم محمود حسٌن خالد -  136

 جنوب 86647 برلم 2521/3/21 فى 2291 برلم اودع 256 ش 9 رلم مبنى بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

  الماهره

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 14887    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد ابراهٌم صبرى -  137

  االول التجمع بمدٌنتى الحرفٌه المنطمه زون الكرافت منطمه 1 بلون 2 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف



 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

 تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 21847    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معروف احمد احمد توفٌك دمحم -  138

 الجدٌده النزهه عمر دمحم ش 6 بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 28251    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حواس ابراهٌم عطٌة السٌد -  139

 ورشه- االرضً الشرفا حامد محمود ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 24552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فام مٌخائٌل فام ٌوسف -  145

 الشباب 2 شمه 93 بالعنوان االخر الرئٌسى الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 28256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود على محمود كارم -  141

 5 رلم شمه3 حى 1 مجاروه ب 7 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 28257    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن الرحمن عبد محمود دمحم -  142

  النخل عزبه الزلله سلٌم ناصٌه حشاد ش 2 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 28258    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمط ابراهٌم ابراهٌم السٌد ابراهٌم -  143

 3 شمه من 1 محل 1 مدخل 78 بلون 2 الدلتا ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 24635    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المطلب عبد دمحم نورا -  144

 2521/3/22 فى 5432 برلم اودع سٌاج فندق خلف الهرم اللبٌنى ش 1 بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف

  الجٌزه غرفه مكتب 94295 سجل برلم

,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 28255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد امٌن دمحم اسعد -  145

  الثالث التجمع 4 منطمه 3 محلٌه 9 العماره 1 شمه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 28218    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد لبٌب ٌوسف ماٌكل -  146

 21 شمه 6 عماره 65 مجموعه الرحاب ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 19555    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السما احمد المطب دمحم -  147

  النخل عزبه الشرٌف مصطفى من ندا دمحم ش لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 28215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم العزٌز عبد زالعزٌ عبد محمود -  148

 85 رلم محل الرحاب بمدٌنه المنزلٌه الخدمات بمنطمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 28212    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، همام الفتاح عبد ماهر احمد -  149

  الزهور م الورد جنٌنه ش ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 26261    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود اسماعٌل دمحم -  155

  الخطاب بن عمر تمسٌم 152 بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 28215    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم دمحم نبٌل -  151

  االمل تمسٌم سلٌم اوالد ش 4 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 28222    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالخالك دمحم عبدالشكور سلوى -  152

  الفٌروز ش الخزان طلمبات ش من المختار مدرسه ش ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 28226    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد محمود مصطفى طارق -  153

  النزهه رجٌله ابو الخمسٌن ش من االٌمان ش 24 رلم بالعمار 1 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 28213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العباسى السٌد بكر ابو السٌد -  154

 1/  43 رلم المطعه االولى المنطمه ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 28213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العباسى السٌد بكر ابو السٌد -  155

 تصدٌر التجاره ونوع االلفى عطٌه عوض ٌاسر ملن الجدٌد فالوس مولف امام الجدٌده المنشٌه ،:   الـتأشٌر وصف, 

  الزلاوٌك 144462 برلم ولٌد 2515/4/27 االفتتاح وتارٌخ غذائٌه مواد وتوزٌع

,  لعنوانا تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 28225    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاروبٌم جاد مجلع رامى -  156

  محل - حماده سٌد ش من عوٌس احمد ش 16 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 28217    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شاكر ربه عبد عطٌه جمال -  157

  محل - صٌر النجارابو فاروق ش 22 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 28211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمٌع عبد محمود احمد لاسم -  158

  االرضى الدور لباء م الطوارى ترعه السعود ابو على ش 4 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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 25215322 تارٌخ وفً 26261    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود اسماعٌل دمحم -  159

  الخطاب بن عمر تمسٌم 152 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 28216    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حالوه ٌونس مصطفى ٌونس حماده -  165

 2 رلم شمه من غرفه 1 مدخل 97 بلون الجمهورٌه مساكن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً 28216    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌونس حماده عمال نمل متعهد مكتب -  161

 2 رلم شمه من غرفه 1 مدخل 97 بلون الجمهورٌه مساكن ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 28235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خالف احمد سمٌر دٌنا -  162

  A المطعه الخامس التجمع التسعٌن ش تاون داون لطامٌه اول دور 3 مبنى 33 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 28224    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حمدان ابراهٌم دمحم -  163

  شمه النخل عزبه عمار سالمه من سعٌد دمحم ش 4 عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 28234    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف ودٌع نبٌل كٌرلس -  164

  3 رلم محل - رجٌله ابو المصانع ش المحبه عماره ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 ختارٌ وفً 28227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على السعٌد احمد سمٌه -  165

 6 رلم شمه النخٌل منتجع 41 منطمه النهضه اكتوبر 6 جمعٌه 7 عماره ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 28239    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف الدٌن عالء ٌوسف -  166

  شمه- الخامس التجمع 3 هاٌتس جاردٌنٌا ش 39 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 28245    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود البدٌع عبد فضل دمحم -  167

  الخامس التجمع االول الحى 36 ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 28238    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم بالل صبحى دمحم -  168

  بدروم - الدٌن نصر ش 21 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 28228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم على دٌاب ابراهٌم -  169

  العالى السد م عشرة ش 3 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 28232    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد ربه عبد محمود دمحم -  175

 شمه - االرضى الدور اسبٌكو البرهانٌة الدٌن صالح ش من ٌوسف اوالد ش 9 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 28231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد دمحم رٌان عمرو -  171

  F23 رلم محل الشروق بالزا سٌتى مول ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 28229    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رضوان دمحم احمد حلٌمه -  172

  محل - المدٌم المزلمان ش 5 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 28233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سعد على طارق -  173

  النخل عزبه شمس عٌن ش من الصحه ش 9 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 28235    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد امٌن جمعه دمحم -  174

 11 محل المحمودٌه شركة 18 ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 28236    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى الغنى عبد دمحم طه -  175

 5 لطعه 3/  1 بانوراما عمارات الثامن الحى ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 28237    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمدونى دمحم زكى حسٌن الدٌن بهاء -  176

  الخامس التجمع السادسه المنطمه الرابع الحى 35 ش 198 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 28251    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عوٌس عٌد مروان -  177

  ٌوسف ابو كشرى امام السلطوحٌه الترعه ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 28252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى عباس احمد ابراهٌم -  178

  العبور سوق موز 6 عنبر 111 مسلسل 3 على 6 م محل ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 28247    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرجان نصٌف سمٌر صبحى -  179

  الناصر عبد جمال العاص بن عمر من الفردوس ش 9 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 28256    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود فاروق اشرف نسمه -  185

  شمه البٌضا العزبه حماده سٌد امتداد من الدمحمى النور ش ،:   الـتأشٌر وصف, 



 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 28246    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحكٌم عبد دمحم دمحم احمد -  181

  الزكاه مؤسسه ش ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 28248    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم على رجب -  182

 3 ش 2 م المنخفضه المحمودٌه 544 ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 28245    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم دمحم سالم ولٌد -  183

  الحرفٌٌن مدٌنه السادات من العبور ش ،:   الـتأشٌر

 تم 25215324 تارٌخ وفً 28253    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى الوهاب عبد محمود عبدالوهاب -  184

  المستمبل 63 منطمه 2 فٌوتشر مول 14 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 28254    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على مصطفى صبرى سامى -  185

  الشروق لطاع والهاٌكستب المستمبل مدٌنه 19 ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 28255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غالى على عبده الحسٌنى ٌوسف -  186

 الحرفٌٌن الناصر عبد جمال و الولٌد بن خالد ش شمس عٌن جمعٌه تمسٌم 46 لطعه 1 محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 28255    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرابى محمود محٌسن نبوٌه -  187

  الزكاه مؤسسه بشارع تجارى محل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 28241    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد دمحم جابر سلطان -  188

  العاشره المجاوره 14 عمار 3 وحده ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 16983    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم خلٌفه حسن طهٌر -  189

  436583 دائم برلم 3295 برلم المودع الزٌتون الجبل ترعه ش 285 بالعنوان الفرع الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 25215324 تارٌخ وفً 28249    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد هرٌدى الفتوح ابو مدحت -  195

  النخل عزبه الطواٌله عرب ش من مسهر جمال ش 7 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 28243    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امام سمر/  د صٌدلٌه -  191

  العمار مدخل ٌسار 2 شمه 1 مدخل 156 بلون 3 اطلس ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 28577    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد الدٌن شرف احمد -  192

  السوٌس جسر الفارولٌه ابراج 1 عمارة أ مدخل التاسع الدور 956 رلم شمه بالعنوان فرع افهاض تم ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 28271    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم حسن حاتم -  193

  االزهار مدٌنه االنابٌب ش من معتمد ش ناصٌه العدل ش ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 28272    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطواب الستار عبد دمحم هللا عبد -  194

  النهضه 3 ش 4 مدخل 17 بلون 1355 العبد ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 28262    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البدوى لطب على جابر -  195

  االول الحى 2 مجاوره هـ 59 عماره 2 محل ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 28264    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد دمحم دمحم بكر ابو -  196

  صٌر ابو المدرسه امتداد ش 3 ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 28274    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سان راتب ظرٌف رٌمون -  197

  المدرسه ش من متفرع السالم ش23 االرضى بعد االول بالدور شمه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 28261    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده ٌوسف صادق جرجس ابانوب -  198

  السلطوحٌه الترعه الشحات محمود ش ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 28275    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌمى محمود خالد محمود -  199

  شمه - ثانى دور الغربٌه النخل عزبه الشرٌف ابناء ش 25 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 28273    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف سعد عبدالرحمن لسه -  255

  الزكاه مؤسسه ش من متفرع زاهر ش 5 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 28259    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خالف جابر خلٌفه دمحم -  251

 1 رلم شمه االرضى بالدور الخامس التجمع جنوبٌه مستثمرٌن المنوره المدٌنه ش 169 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 28278    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد فهمى دمحم الرحمن عبد -  252

  لباء العزٌز عبد سٌد ش 9 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان



 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 28275    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد صابر ابراهٌم ندا -  253

  شمه الغربٌه المرج عامر عزبه ش 1 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 28269    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على الحكٌم عبد حماد وفٌه -  254

 الراشدٌن الخلفاء ش 8 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 11498    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهادى عبد دمحم صالح محى صالح -  255

 المنطمه 35555 بلون 86 رلم بالمطعه االول الدور بالعنوان اخر رئٌسى مركز اضافه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 والضواغغط والتغلٌف التعبئه مواد وتجاره وتجمٌع تصنٌع بنشااط 455555 مال براس العبور مدٌنه ج ، ب الصناعٌه

     تكنولوجى بان رٌدٌى والسمه الهوائٌه

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 11498    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهادى عبد دمحم صالح محى صالح -  256

 المنطمه 35555 بلون 86 رلم بالمطعه االول الدور بالعنوان اخر رئٌسى مركز اضافه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 والضواغغط والتغلٌف التعبئه مواد وتجاره وتجمٌع تصنٌع بنشااط 455555 مال براس العبور مدٌنه ج ، ب الصناعٌه

     تكنولوجى بان رٌدٌى والسمه الهوائٌه

 تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 18527    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مغربى دمحم الشافى عبد محمود -  257

 15555 مال براس 35 مجاوره 1 شمه االرضى الدور بالعنوان اخر رئٌسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  شركات عمال ونمل داخلٌه رحالت مكتب بنشاط

 تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 28279    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الاله عبد احمد الوفا ابو السٌد -  258

 2 مجاروه 1 حى 79 المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 28284    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌخ الحلٌم عبد العاطى عبد على -  259

  صٌر ابو سالمه سعٌد ش الدمحمٌه االنوار ش ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 28285    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلمان محمود سلمان زٌنب -  215

  العز ابو تمسٌم الشركة ش من سٌاج ش ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 28282    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا خلف دمحم الدٌن سعد عبٌر -  211

  الرحاب 21 م عمار 4 شمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 28286    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد دمحم حسن احمد -  212

  بالروبٌكى الجلود مدٌنه L22 رلم عنبر ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 28285    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زهرة ابو زكرٌا احمد رامى -  213

  12 محل الثالث التجمع المطامٌه اٌجٌكو مساكن 18 ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 8725    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل الرحمن عبد حسٌن دمحم -  214

 االسالم فجر مسجد بجوار الشركات ش محل لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 28289    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد دمحم ابوبكر دمحم -  215

  الباشا كفر ابراهٌم حافظ ش 2 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 28288    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن على الرحمن عبد بالل -  216

  19 ش 2 م 9 بلون 1555 الصعٌد ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 28295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زٌد ابو السٌد المعز عبد رمضان -  217

  شمه من غرفه الشروق م 155 الشباب اسكان عمارات 155 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 28287    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمود احمد -  218

  الشروق الخامسه المنطمه المتمٌز مول 1/  2 محل ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 14552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماده حسٌن جوده رجائى -  219

  العبور سوق خضار 7 عنبر 248 رلم محل بالعنوان رئٌسى مركز الفرع جعل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 14552    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حماده حسٌن جوده رجائى -  225

  العبور مدٌنه االول الحى 8 محلٌه 6 عماره الكائن بالعنوان فرع اصبح الرئٌسى المركز جعل ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215329 تارٌخ وفً 28291    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده دمحم احمد شرٌف احمد -  221

 العالى السد منشٌه الوطنٌه مسجد ش 86 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف, 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 28295    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم نصر عطٌه دمحم -  222

 مكه ش البنا صالح ش 15 ،:   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

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 28299    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور احمد دمحم احمد -  223

  غرٌب سٌد تمسٌم الرشاح غرب عطٌه احمد ش 2 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 25215335 تارٌخ وفً 28293    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد سلمان الرحمن عبد جمال -  224

  c 7 رلم محل الثانى بالدور مول التحرٌر الشروق شرق االول الحى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 28294    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان زكى لرنى روبى -  225

  النهضه م 5 ش م 15 بلون للكبارى النٌل م 2 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 28292    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد مصطفى عربى مصطفى -  226

  الشرفا بٌومى محمود ش 1 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 28355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل السٌد زكى سٌد -  227

 7 رلم شمه الثالث الدور 2 مجاورة االول الحى 32 عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 28298    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى المسٌح عبد فهمى لٌدٌا -  228

  النخل عزبه الفرٌد ش من مكه حاره 2 محل ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 4577    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم العزٌز عبد محمود -  229

 تصنٌع بنشاط فدان 855 الصناعٌه المنطمه 94 لطعه بدر بالعنوان اخر رئٌسى محل اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف

  ج 1555 مال براس بالستٌن وشنط بالستٌن اكٌاس

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 27515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان امٌن سلٌمان احمد -  235

  نمطه محطه عنانى ش من المتفرع الزٌنى سعٌد ش لٌصبح الرئٌسى المركز العنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 27515    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان امٌن سلٌمان احمد -  231

 المرج مدرسه بجوار التروللى ش من ابراهٌم نصر ش 7 لٌصبح الفرع بالعنوان الفرع الغاء ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 28297    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد الظاهر عبد طلعت دمحم نادى -  232

  العالى السد منشٌه العشرٌن ش 128 ش 14 عمار ، :  الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 4577    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم عبدالعزٌز محمود -  233

  متر 855 الصناعٌه المنطمه 94 لطعه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 4577    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم عبدالعزٌز محمود -  234

 االلتصادى الحى التجارى السوق 7 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 28296    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمارى للتسوٌك ولٌد -  235

 1 حى 5 مجاورة 115 رلم بالعمار االرضى بالدور شمه ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 28352    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم على فاروق اٌهاب -  236

  الشباب م 155 التجارى المركز 18 محل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 4413    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم العزٌز عبد دمحم -  237

  ج الحرفٌه 2/  14 رلم لطعه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 28355    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد العزٌز عبد كامل محمود -  238

  الغربٌه المرج داود امتداد ش 27 بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 28353    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى السٌد على حازم -  239

  محل - االشراف مسجد بجوار الجمهورٌه ش 15 عمار ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 28356    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم جوده انتصار -  245

  النهضه 3 س 1 م 4 بلون 425 الدلتا ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215331 تارٌخ وفً 4413    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم العزٌز عبد دمحم -  241

 تابع 4413 تابع برلم 2521/3/31 فى   برلم اودع ج الحرفٌه 2/  14 لطعه بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

  العبور

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

,  النشاط تعدٌل تم25215351 تارٌخ وفً 24285   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا حفظ امٌر ظرٌف رامى -  1

 واكسسواراتها العسكرٌه المالبس دون مالبس خٌاطه لٌصبح النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم25215351 تارٌخ وفً 18759   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الحمٌد عبد دمحم الحمٌد عبد -  2

 االنترنت عدا فٌما عمارى وتسوٌك عمارى استثمار نشاط اضافه:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم25215353 تارٌخ وفً 16584   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود رفعت محمود دمحم -  3

 جمله موز تجارة لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم25215353 تارٌخ وفً 16583   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود رفعت محمود حسام -  4

 ملهج موز تجاره لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

 النشاط تعدٌل تم25215353 تارٌخ وفً 27725   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المهٌرى دمحم فاروق هشام ٌوسف -  5

 عمومٌه مماوالت نشاط اضافه:  التأشٌر وصف, 

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215357 تارٌخ وفً 23164   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرٌس كامل كمال رجاء -  6

 العماله تورٌد دون عمال نمل مكتب لٌصبح النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر

 تم25215357 تارٌخ وفً 23164   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمال ونمل للرحالت جرٌس كامل كمال رجاء -  7

 العماله تورٌد دون عمال نمل مكتب لٌصبح النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

,  النشاط تعدٌل تم25215359 تارٌخ وفً 12977   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم التونى ابراهٌم وفاء -  8

 ماركت سوبر لٌصبح النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم25215359 تارٌخ وفً 14582   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شندى ابراهٌم الفتاح عبد سامح -  9

 الحدائك مستلزمات وتورٌد حدائك وصٌانه تنسٌك نشاط حذف تم:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم25215359 تارٌخ وفً 8426   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم منصور الدٌن عز دمحم -  15

 محمول واكسسوارات به المصرح حدود فى عمومٌه تورٌدات لٌصبح النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 8916   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زكرٌا سٌد زكرٌا دمحم -  11

 واالعالن الدعاٌه نشاط حذف تم:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 25656   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الرحمن عبد احمد دمحم -  12

 الصحٌه االدوات تجارة لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 27954   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فهٌم مورٌد مكرم اٌمن -  13

 بن مطحن لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً 26765   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا جاد نسٌم عوض نسٌم -  14

 استرٌتش تصنٌع نشاط اضافه:  التأشٌر وصف

 تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً 21897   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد الحلٌم عبد عاطف وسام -  15

 به المصرح حدود فى عمومٌه وتورٌدات مماوالت نشاط اضافه تم:  التأشٌر وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً 25531   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفى دمحم دمحم ولٌد -  16

 معدنٌه ارشادٌه لوحات تصنٌع لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم25215314 تارٌخ وفً 26631   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المصرى دمحم رجب الفت -  17

 به المصرح حدود فى عمومٌه تورٌدات لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

 تعدٌل تم25215314 تارٌخ وفً 27871   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العزٌز عبد حامد العزٌز عبد امانى -  18

 فمط به المصرح حدود فى عمومٌه تورٌدات لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف,  النشاط

,  النشاط تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 17485   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض سٌد الرحمن عبد دمحم -  19

 خرسانه مضخات لزوم حدٌد مواسٌر لحام ورشه نشاط اضافه تم:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 15395   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشهٌد عبد عبده شحاته عاطف -  25

 به المصرح حدود فى عمومٌه تورٌدات الى النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف

 النشاط تعدٌل تم25215316 تارٌخ وفً 25199   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عمر مصطفى حسٌن الشبراوى -  21

 غٌار لطع وتجاره الدٌزل محركات اصالح ورشه لٌصبح النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر وصف, 

,  النشاط تعدٌل تم25215318 تارٌخ وفً 21932   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعٌد على العزٌز عبد اٌهاب -  22

 التصدٌر نشاط اضافه:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم25215318 تارٌخ وفً 25891   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوده عواد سوٌلم اسالم -  23

 الثمٌله المعدات وصٌانه تاجٌر لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف



 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

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215321 تارٌخ وفً 23328   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم دمحم هانى -  24

 االنترنت عدا فٌما عمارى وتسوٌك به المصرح حدود فى عمومٌه تورٌدات لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر

 تعدٌل تم25215321 تارٌخ وفً 26233   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد السٌد محمود مصطفى -  25

 االنترنت دون فمط عمارى تسوٌك لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف,  النشاط

 النشاط تعدٌل تم25215322 تارٌخ وفً 26195   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على السالم عبد ربٌع دمحم خدٌجه -  26

 فٌما والسباحه الرٌاضٌه ادوات وتجاره الرٌاضٌه المنشات وادارة واالكوا السٌاحه تدرٌب نشاط اضافه:  التأشٌر وصف, 

 رلم صادر 2525 لسنه 137 رلم امنٌه موافمه الالزمه التراخٌص على الحصول وبعد واالنترنت والحراسه االمن عدا

 2525 لسنه 1982

,  النشاط تعدٌل تم25215322 تارٌخ وفً 17485   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، معوض سٌد الرحمن عبد دمحم -  27

 خرسانه مضخات لزوم حدٌد مواسٌر لحام ورشه نشاط اضافه تم:  التأشٌر وصف

 النشاط تعدٌل تم25215322 تارٌخ وفً 21465   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عرموش خلٌل الشهٌد عبد خلٌل -  28

 البالستٌن وتخرٌز وتدوٌر اعاده لٌصبح النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر وصف, 

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 23742   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد محمود دمحم على -  29

 شامله تموٌنٌه بماله لٌصبح النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 27769   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر دمحم فؤاد احمد -  35

 عمارى تسوٌك نشاط اضافه تم:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 14286   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم مصطفً دمحم -  31

 سٌارات غٌار لطع استٌراد الى النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215324 تارٌخ وفً 26985   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى هاشم دمحم احمد -  32

 المماوالت نشاط حذف تم:  التأشٌر

,  النشاط تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 9653   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هجرس على دمحم على منى -  33

 ماركت سوبر لٌصبح النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر وصف

,  النشاط تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 25545   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان دمحم عطٌه مصطفى -  34

 المشه تجاره لٌصبح النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر وصف

 تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 28113   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسٌن عبدالرشٌد ولٌد -  35

 وصٌانتها والتكٌٌف التبرٌد غٌار ولطع والتكٌٌف التبرٌد وحدات تورٌد لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف,  النشاط

 بالسٌارات وتركٌبها

 تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 22796   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الجلٌل عبد الوهاب عبد شعٌب طلعت -  36

 عمارى تسوٌك نشاط اضافه تم:  التأشٌر وصف,  النشاط

,  النشاط تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 12556   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على العزب الحمٌد عبد نبٌل -  37

 رلم صادر 2525 لسنه 128 رلم امنٌه موافمه والكمبٌوتر اللغات مجال فى تدرٌبٌه دورات نشاط اضافه:  التأشٌر وصف

 2521 لسنه 1996

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 19115   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم ٌوسف دمحم هدى -  38

 المماوالت نشاط الغاء:  التأشٌر

 تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 24371   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهنا ابو الممصود عبد محمود دمحم -  39

 االنترنت دون عمارى وتسوٌك استثمار لٌصبح النشاط تعدٌل:  التأشٌر وصف,  النشاط

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215353 تارٌخ وفً 28112   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عواجه رشاد حسام -  1

 اصخ: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25215357 تارٌخ وفً 28122   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسى العزٌز عبد رجب محمود -  2

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215359 تارٌخ وفً 28139   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسن نادى دمحم -  3

 خاص: التأشٌر وصف



 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

 نوع تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 28182   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف احمد مصطفى رمضان -  4

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215316 تارٌخ وفً 28185   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امام على حسن ممدوح -  5

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215318 تارٌخ وفً 28255   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل ابراهٌم خلٌل احمد -  6

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215316 تارٌخ وفً 28188   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه على رمضان دمحم -  7

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 28291   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده دمحم احمد شرٌف احمد -  8

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم25215351 تارٌخ وفً 28599   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن العاطى عبد دمحم مصطفى -  9

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم25215352 تارٌخ وفً 28154   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود ابراهٌم سعد مجدى -  15

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم25215357 تارٌخ وفً 28127   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد سلٌمان الدٌن سٌف شٌماء -  11

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً 28165   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم شحته حافظ -  12

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً 28164   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوى دمحم جمعه محمود -  13

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215314 تارٌخ وفً 28175   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج نجٌب لطفى جون -  14

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25215317 تارٌخ وفً 28193   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌم عبد احمد سٌد الرحٌم عبد -  15

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215322 تارٌخ وفً 28218   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سعد لبٌب ٌوسف ماٌكل -  16

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215324 تارٌخ وفً 28246   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحكٌم عبد دمحم دمحم احمد -  17

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع ٌلتعد تم25215324 تارٌخ وفً 28248   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم على رجب -  18

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 28278   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد فهمى دمحم الرحمن عبد -  19

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 28287   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمود احمد -  25

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215353 تارٌخ وفً 28113   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسٌن عبدالرشٌد ولٌد -  21

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215357 تارٌخ وفً 28125   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حامد حسٌن ٌمانى احمد -  22

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25215357 تارٌخ وفً 28123   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، راشد بدوى راشد خالد راشد -  23

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 28145   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عجبان اسلٌمان عزمى وجٌه -  24

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215314 تارٌخ وفً 28167   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمومٌه للتورٌدات صالحٌن -  25

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم25215316 تارٌخ وفً 28186   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح شرٌف رشٌد عصام -  26

 خاص: التأشٌر وصف, 



 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

 الشركة نوع تعدٌل تم25215318 تارٌخ وفً 28253   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عرفات دمحم الرحٌم عبد -  27

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215322 تارٌخ وفً 28215   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم دمحم نبٌل -  28

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 28238   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم بالل صبحى دمحم -  29

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25215324 تارٌخ وفً 28255   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غالى على عبده الحسٌنى ٌوسف -  35

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 28292   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد مصطفى عربى طفىمص -  31

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215353 تارٌخ وفً 28115   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم صالح دمحم صبرى -  32

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25215357 تارٌخ وفً 28119   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود الدٌن سعد رافت محمود دمحم -  33

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215358 تارٌخ وفً 28134   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض احمد حربى دمحم -  34

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم25215314 تارٌخ وفً 12481   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الماضى اسماعٌل دمحم خالد -  35

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215316 تارٌخ وفً 28187   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه سمٌر سامح سمٌر -  36

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25215318 تارٌخ وفً 28252   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل الرحمن عبد اسماعٌل دمحم -  37

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215322 تارٌخ وفً 28211   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمٌع عبد محمود احمد لاسم -  38

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215322 تارٌخ وفً 26261   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم محمود اسماعٌل دمحم -  39

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215324 تارٌخ وفً 28243   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، امام سمر/  د صٌدلٌه -  45

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 28289   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن احمد دمحم ابوبكر دمحم -  41

 خاص: التأشٌر وصف, 

 الشركة نوع تعدٌل تم25215358 تارٌخ وفً 28131   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمه المطلب عبد دمحم دمحم -  42

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم25215358 تارٌخ وفً 28132   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صٌام احمد سٌد دمحم وحٌد مازن -  43

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تعدٌل تم25215358 تارٌخ وفً 24853   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( بشٌر مٌالد ندٌم باسم) ماركت باسم -  44

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 28152   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم سٌد مجدى -  45

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 28171   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العمومٌه للتورٌدات عمر -  46

 خاص: التأشٌر وصف

 تعدٌل تم25215317 تارٌخ وفً 28198   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المجٌد عبد الحمٌد عبد حسٌن عمرو -  47

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215318 تارٌخ وفً 28254   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سكر على دمحم خلدون -  48

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215318 تارٌخ وفً 14887   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد ابراهٌم صبرى -  49

 خاص: التأشٌر وصف



 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

 تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 28237   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمدونى دمحم زكى حسٌن الدٌن بهاء -  55

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215324 تارٌخ وفً 28251   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عوٌس عٌد مروان -  51

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215324 تارٌخ وفً 28252   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى عباس احمد ابراهٌم -  52

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 28269   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على الحكٌم عبد حماد وفٌه -  53

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 28295   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم نصر عطٌه دمحم -  54

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215351 تارٌخ وفً 28598   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على احمد ماهر اسالم -  55

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم25215352 تارٌخ وفً 28155   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الزند السٌد الفتاح عبد رانٌا -  56

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم25215354 تارٌخ وفً 28117   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ارمانٌوس نجٌب نصحى عمانوئٌل -  57
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 الشركة نوع تعدٌل تم25215359 تارٌخ وفً 28145   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسونه حسن كمال حسٌن -  138

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 28181   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على حسن على منى -  139

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 28176   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عفٌفى راشد الحلٌم عبد كرٌم -  145

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تم25215316 تارٌخ وفً 28184   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد ذكى مصطفى ذكى دمحم فتحى -  141

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل



 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

 نوع تعدٌل تم25215317 تارٌخ وفً 27875   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النبى عبد احمد السٌد شعبان -  142

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم25215321 تارٌخ وفً 28256   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود على محمود كارم -  143

 خاص: التأشٌر وصف, 

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 28262   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البدوى لطب على جابر -  144

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 28264   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد دمحم دمحم بكر ابو -  145

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 28274   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سان راتب ظرٌف رٌمون -  146

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 28298   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شلبى المسٌح عبد فهمى لٌدٌا -  147

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215331 تارٌخ وفً 28353   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى السٌد على حازم -  148

 خاص: التأشٌر وصف

 الشركة نوع تعدٌل تم25215331 تارٌخ وفً 28356   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم جوده انتصار -  149

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم25215351 تارٌخ وفً 28594   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شناوى على مرزولى دمحم سعٌد -  155

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215352 تارٌخ وفً 28152   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، النافع عبد حامد ناجى محمود -  151

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم25215353 تارٌخ وفً 28114   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زكى امٌن الدٌن عز رعم -  152

 خاص: التأشٌر وصف, 

 الشركة نوع تعدٌل تم25215359 تارٌخ وفً 28143   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد دمحم ابراهٌم دمحم -  153

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 28154   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد حسن صابر شاكر -  154

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215317 تارٌخ وفً 28192   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سرحان تمام الجواد عبد دمحم -  155

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215318 تارٌخ وفً 25927   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم  محمود حسٌن خالد -  156

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 28233   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سعد على طارق -  157

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 28235   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا عبد امٌن جمعه دمحم -  158

 خاص: التأشٌر وصف

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215324 تارٌخ وفً 28245   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم دمحم سالم ولٌد -  159

 خاص: التأشٌر وصف

 نوع تعدٌل تم25215328 تارٌخ وفً 28279   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الاله عبد احمد الوفا ابو السٌد -  165

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 28293   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد سلمان الرحمن عبد جمال -  161

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 نوع تعدٌل تم25215357 تارٌخ وفً 28125   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان السٌد العزٌز عبد صبحى -  162

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم25215358 تارٌخ وفً 28135   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على صادق ابراهٌم على -  163

 خاص: التأشٌر وصف, 

 الشركة نوع تعدٌل تم25215314 تارٌخ وفً 28168   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن شعبان سعد محسن -  164

 خاص: التأشٌر وصف, 



 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

 نوع تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 28177   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازى مرسى محمود محمود -  165

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215321 تارٌخ وفً 28257   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن الرحمن عبد محمود دمحم -  166

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215322 تارٌخ وفً 28222   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالخالك دمحم عبدالشكور سلوى -  167

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215322 تارٌخ وفً 28226   برلم لٌده بكس  ، فرد تاجر ، السٌد محمود مصطفى طارق -  168

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 28261   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده ٌوسف صادق جرجس ابانوب -  169

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 نوع تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 28275   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشٌمى محمود خالد محمود -  175

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 28297   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد الظاهر عبد طلعت دمحم نادى -  171

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215331 تارٌخ وفً 28355   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد العزٌز عبد كامل محمود -  172

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 4577   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم عبدالعزٌز محمود -  173

 خاص: التأشٌر وصف, 

 تارٌخ وفً 28126   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتشطٌبات العمومٌه للمماوالت الشاذلى مؤسسه -  174

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215357

 الشركة نوع تعدٌل تم25215358 تارٌخ وفً 28135   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عواد ابراهٌم دمحم -  175

 خاص: التأشٌر وصف, 

 الشركة نوع تعدٌل تم25215358 تارٌخ وفً 28129   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مٌهوب رمضان دمحم وائل -  176

 خاص: التأشٌر وصف, 

 نوع تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً 28165   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم هللا عبد الهادى عبد سٌد -  177

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 28174   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شحاته ثابت ناجح عصام -  178

 خاص: التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 28173   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن الزهرى الراضى عبد اٌمن -  179

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 الشركة نوع تعدٌل تم25215318 تارٌخ وفً 14887   برلم ٌدهل سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد ابراهٌم صبرى -  185

 خاص: التأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم25215321 تارٌخ وفً 28258   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمط ابراهٌم ابراهٌم السٌد ابراهٌم -  181

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 تعدٌل تم25215322 تارٌخ وفً 28215   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم العزٌز عبد العزٌز عبد محمود -  182

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 نوع تعدٌل تم25215322 تارٌخ وفً 28212   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، همام الفتاح عبد ماهر احمد -  183

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 تعدٌل تم25215324 تارٌخ وفً 28253   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسى الوهاب عبد محمود عبدالوهاب -  184

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 نوع تعدٌل تم25215324 تارٌخ وفً 28254   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على مصطفى صبرى سامى -  185

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 28273   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف سعد عبدالرحمن سهل -  186

 خاص: التأشٌر وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 28259   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خالف جابر خلٌفه دمحم -  187

 خاص: التأشٌر وصف



 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

 الشركة نوع تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 28294   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان زكى لرنى روبى -  188

 خاص: التأشٌر وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لخٌاطه الصخره مؤسسه: الى 24285 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215351:  تارٌخ فى  ،  -  1

   المالبس

   للمساعدة اى كٌو اى: الى 27559 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215354:  تارٌخ فى  ،  -  2

   العمارى لالستثمار بروكر اى: الى 26226 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215357:  تارٌخ فى  ،  -  3

   العمال لنمل السالم: الى 23164 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215357:  تارٌخ فى  ،  -  4

   كومنٌكاشن اٌجى: الى 8426 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215359:  تارٌخ فى  ،  -  5

   الهدى: الى 14354 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215311:  تارٌخ فى  ،  -  6

 للتورٌدات السورٌة المصرٌة: الى 26631 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215314:  تارٌخ فى  ،  -  7

   العمومٌه

 للتورٌدات االصدلاء مؤسسه :الى 15395 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215315:  تارٌخ فى  ،  -  8

 (  فردى) العمومٌه

   العمارى للتسوٌك دبى: الى 23328 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215321:  تارٌخ فى  ،  -  9

 لتدرٌب االكوافٌتنس مركز: الى 26195 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215322:  تارٌخ فى  ،  -  15

   الرٌاضٌه المنشات وادارة واالكوا السباحه

 للتسوٌك الشروق لؤلؤه: الى 27769 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215323:  تارٌخ فى  ،  -  11

   العامه والمماوالت العمارى

   كٌر جانسى: الى 27656 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215325:  تارٌخ فى  ،  -  12

   ماركت الرساله: الى 9653 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215325:  تارٌخ فى  ،  -  13

   شرم سى: الى 28116 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215325:  تارٌخ فى  ،  -  14

   لاللمشه لمسه: الى 25545 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215325:  تارٌخ فى  ،  -  15

 والتكٌٌف للتبرٌد الدولٌة: الى 28113 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم25215329:  تارٌخ فى  ،  -  16

   والتركٌب والصٌانه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 



 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  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شطبال - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفى ،   26355:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه حلمى العزٌز عبد حلمى دمحم وائل   - 1

 الشركة لفسخ محو امر  السجل شطب/محو تم   25215353

 تارٌخ وفى ،   26355:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكه حلمى العزٌز عبد حلمى دمحم وائل   - 2

 من الشركة لٌد محو ٌتم وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو تم   25215353

 التجارى السجل

 شطب/محو تم   25215357 تارٌخ وفى ،   352:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  ٌعموب ومجدى صبحى   - 3

 الملٌوبٌه العبور العنوان لتعدٌل امرمحو  السجل

 تم   25215357 تارٌخ وفى ،   352:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاهم ٌعموب ومجدى صبحى   - 4

 الملٌوبٌه العبور العنوان لتعدٌل امرمحو  السجل شطب/محو

 تم   25215357 تارٌخ وفى ،   352:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكهما ٌعموب ومجدى صبحى   - 5

 الملٌوبٌه العبور العنوان لتعدٌل امرمحو  السجل شطب/محو
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 التجارى السجل من الشركة لٌد محو ٌتم وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو
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 التجارى السجل من الشركة لٌد محو ٌتم وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو
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 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
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 التجارى السجل من الشركة لٌد محو ٌتم وبذلن حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 تم   25215318 تارٌخ وفى ،   25685:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه ضٌف دمحم السٌد السٌد   - 21
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 التجارى السجل من المٌد ٌمحى وبذلم ومستحماته حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25215321 تارٌخ وفى ،   22375:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه كامل احمد   - 23

 الشركة لفسخ محو امر  السجل

 شطب/محو تم   25215321 تارٌخ وفى ،   22375:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشرٌكه كامل احمد   - 24

 التجارى السجل من الشركة لٌد ٌمحى وبذلن ومستحماته حموله كافه شرٌن كل واستلم الشركة فسخ تم  السجل
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   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 25215351،   تارٌخ وفً 27132، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه دمحم احمد دمحم دمحم بٌجاد -  1

  جنٌه  555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  وشركاه الوهاب عبد احمد) والمماوالت المشرعات واداره للتورٌدات الرؤٌه -  2

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215359،   تارٌخ وفً 17299،

  جنٌه  2555550555،

 لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  وشرٌكته العزب ٌاسر) والمماوالت المشروعات وادارة للتورٌدات جروب العزب -  3

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215359،   تارٌخ وفً 17299، برلم

  جنٌه  2555550555،



 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

 لٌدها سبك ،  تضامن شركة(  وشركاه العزب ٌاسر) ماوالتوالم المشروعات واداره للتورٌدات المصرٌه الرؤٌه -  4

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215359،   تارٌخ وفً 17299، برلم

  جنٌه  2555550555،

 برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  وشركاه الوهاب عبد احمد) والمماوالت المشرعات واداره للتورٌدات الرؤٌه -  5

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215359،   تارٌخ وفً 17299،

  جنٌه  2555550555،

 لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  وشرٌكته العزب ٌاسر) والمماوالت المشروعات وادارة للتورٌدات جروب العزب -  6

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215359،   تارٌخ وفً 17299، برلم

  جنٌه  2555550555،

 لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  وشركاه العزب ٌاسر) والمماوالت المشروعات واداره للتورٌدات المصرٌه الرؤٌه -  7

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215359،   تارٌخ وفً 17299، برلم

  جنٌه  2555550555،

 تعدٌل تم 25215315،   تارٌخ وفً 15771، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه على رجب احمد اٌهاب -  8

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 25215315،   تارٌخ وفً 15771، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه على رجب احمد اٌهاب -  9

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 25215318،   تارٌخ وفً 24296، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه امام سٌد دمحم غٌاض -  15

  جنٌه  125555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 رأس تعدٌل تم 25215323،   تارٌخ وفً 24392، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه المجٌد عبد حسام -  11

  جنٌه  655550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 25215323،   تارٌخ وفً 24392، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكها ٌونس دمحم اسماء -  12

  جنٌه  655550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 25215323،   تارٌخ وفً 24392، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكه المجٌد عبد حسام -  13

  جنٌه  655550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 25215323،   تارٌخ وفً 24392، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكها ٌونس دمحم اسماء -  14

  جنٌه  655550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

(  وشركاه الصادق دمحم احمد)  المستعمله المستورده السٌارات غٌار لطع وتجارة والتصدٌر لالستٌراد جرٌده شركة -  15

 تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215323،   تارٌخ وفً 15593، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة

  جنٌه  55555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس

 

 رأس تعدٌل تم 25215323،   تارٌخ وفً 15593، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه الصادق احمد دمحم -  16

  جنٌه  55555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

(  وشركاه الصادق دمحم احمد)  المستعمله المستورده السٌارات غٌار لطع وتجارة والتصدٌر لالستٌراد جرٌده شركة -  17

 تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215323،   تارٌخ وفً 15593، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة

  جنٌه  55555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس

 رأس تعدٌل تم 25215323،   تارٌخ وفً 15593، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه الصادق احمد دمحم -  18

  جنٌه  55555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 تم 25215324،   تارٌخ وفً 12351، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه ابراهٌم على احمد الخالك عبد -  19

  جنٌه  25555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تعدٌل تم 25215329،   تارٌخ وفً 11177، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه هللا جاب ولٌم سامح -  25

  جنٌه  25555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 25215329،   تارٌخ وفً 11177، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه ولٌم سامح -  21

  جنٌه  25555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 25215351 تارٌخ وفً 155    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه سلٌم الممصود عبد خالد/  مهندس -  1

 ش من ثان العز ابو تمسٌم عثمان دمحم ش 12 بالعنوان الرئٌسى الشركة مركز اصبح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  سابما الجامع العشرٌن

,  العنوان تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 24115    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه رجائى احمد -  2

 بمدارس تجارٌه بسمه الصناعٌه للمنطمه المستمبل امتداد الجنوبى المدخل بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف

  المنٌا برلمدائم  فى  برلم اودع المنٌا رجان

 تعدٌل تم 25215357 تارٌخ وفً 24115    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه رجائى احمد اسالم -  3

 تجارٌه بسمه الصناعٌه للمنطمه المستمبل امتداد الجنوبى المدخل بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  المنٌا برلمدائم  فى  برلم اودع المنٌا رجان بمدارس

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 352    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، ٌعموب ومجدى صبحى -  4

 تجارى بسجل المٌد ٌمحى وبذلن 13545 بلون 23 رلم لطعه الصناعٌه العبور مدٌنه الشركة عنوان ،:   الـتأشٌر وصف

  العبور

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 352    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاهم ٌعموب ومجدى صبحى -  5

 المٌد ٌمحى وبذلن 13545 بلون 23 رلم لطعه الصناعٌه العبور مدٌنه الشركة عنوان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  العبور تجارى بسجل

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 352    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكهما ٌعموب ومجدى صبحى -  6

 المٌد ٌمحى وبذلن 13545 بلون 23 رلم لطعه الصناعٌه العبور مدٌنه الشركة عنوان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  العبور تجارى بسجل

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 352    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركائهم حنا وبشرى ٌعموب مجدى -  7

 المٌد ٌمحى وبذلن 13545 بلون 23 رلم لطعه هالصناعٌ العبور مدٌنه الشركة عنوان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  العبور تجارى بسجل

 تارٌخ وفً 352    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركائهم المالن عبد حنا وبشرى جورجى ٌعموب مجدى -  8

 13545 بلون 23 رلم لطعه الصناعٌه العبور مدٌنه الشركة عنوان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358

  العبور تجارى بسجل المٌد ٌمحى وبذلن

,  العنوان تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 352    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، ٌعموب ومجدى صبحى -  9

 تجارى بسجل المٌد ٌمحى وبذلن 13545 بلون 23 رلم لطعه الصناعٌه العبور مدٌنه الشركة عنوان ،:   الـتأشٌر وصف

  العبور

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 352    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاهم ٌعموب ومجدى صبحى -  15

 المٌد ٌمحى وبذلن 13545 بلون 23 رلم لطعه الصناعٌه العبور مدٌنه الشركة عنوان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  العبور تجارى بسجل

 تعدٌل تم 25215358 تارٌخ وفً 352    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكهما ٌعموب ومجدى صبحى -  11

 المٌد ٌمحى وبذلن 13545 بلون 23 رلم لطعه الصناعٌه العبور مدٌنه الشركة عنوان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  العبور تجارى بسجل

 تم 25215358 تارٌخ وفً 352    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائهم حنا وبشرى ٌعموب مجدى -  12

 ٌمحى وبذلن 13545 بلون 23 رلم لطعه الصناعٌه العبور مدٌنه الشركة عنوان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  العبور تجارى بسجل المٌد

 رٌختا وفً 352    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائهم المالن عبد حنا وبشرى جورجى ٌعموب مجدى -  13

 13545 بلون 23 رلم لطعه الصناعٌه العبور مدٌنه الشركة عنوان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358

  العبور تجارى بسجل المٌد ٌمحى وبذلن

 تارٌخ وفً 14834    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، احمد حسن وفاطمه حبٌب حلمى احمد شركة -  14

 عبد خالد ش من طاهر الحاج ش 1 عمار لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359

  الشافى

 تارٌخ وفً 15198    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ،(   وشركاهما واٌهاب حمدى) للطباعه مصر -  15

 الصناعٌه االرض لطعه على صناعى مبنى بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359



 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

 لسنه 1768 صادر رلم 2521 لسنه 3 رلم امنٌه موافمه رمضان من العاشر مدٌنه  A 5 الصناعٌه المنطمه 156 رلم

 2521/3/15 فى 16686 برلم 594 برلم اودع2521

 تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 15198    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاهما واٌهاب حمدى -  16

 المنطمه 156 رلم الصناعٌه االرض لطعه على صناعى مبنى بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 594 برلم اودع2521 لسنه 1768 صادر رلم 2521 لسنه 3 رلم امنٌه موافمه رمضان من العاشر مدٌنه  A 5 الصناعٌه

 2521/3/15 فى 16686 برلم

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 22722    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه عالم بكر ابو سان هشام -  17

 التجمع الجدٌده الماهره اول الثالث الحى 6 شمه 36 رلم عمار لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  الخامس

 تم 25215315 تارٌخ وفً 22722    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه عالم بكر ابو انس هشام -  18

 الجدٌده الماهره اول الثالث الحى 6 شمه 36 رلم عمار لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  الخامس التجمع

 العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25197    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه احمد دمحم احمد -  19

 العبور بسوق فاكهه 1 عنبر 14 رلم محل العنوان على للشركة الرئٌسى المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25197    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه احمد دمحم احمد -  25

  العبور سوق فاكهه 1 عنبر 1 رلم محل لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 العنوان تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25197    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه احمد دمحم احمد -  21

  العبور سوق فاكهه 1 عنبر 1 رلم محل لٌصبح العنوان على عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 25215311 تارٌخ وفً 25197    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، الطازجه الفاكهه لتجاره تبارن -  22

  العبور سوق فاكهه 1 عنبر 1 رلم محل لٌصبح العنوان على عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تارٌخ وفً 26549    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكته موسى حسن محمود حمدى حاتم -  23

 المنطمه دوٌدار الدٌن جمال ش 56 لٌصبح الشركة ممر عنوان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317

 5 شمه الثانى الطابك الثامنه

 25215317 تارٌخ وفً 26549    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه موسى حسن محمود حمدى حاتم -  24

 الطابك الثامنه المنطمه دوٌدار الدٌن جمال ش 56 لٌصبح الشركة ممر عنوان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان لتعدٌ تم

 5 شمه الثانى

 تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 26549    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه محمود دمحم نفادى احمد -  25

 5 شمه الثانى الطابك الثامنه المنطمه دوٌدار الدٌن جمال ش 56 لٌصبح الشركة ممر عنوان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تارٌخ وفً 26549    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته موسى حسن محمود حمدى حاتم -  26

 المنطمه دوٌدار الدٌن جمال ش 56 لٌصبح الشركة ممر عنوان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215317

 5 شمه الثانى الطابك الثامنه

 25215317 تارٌخ وفً 26549    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه موسى حسن محمود حمدى حاتم -  27

 الطابك الثامنه المنطمه دوٌدار الدٌن جمال ش 56 لٌصبح الشركة ممر عنوان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 5 شمه الثانى

 تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 26549    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه محمود دمحم نفادى احمد -  28

 5 شمه الثانى الطابك الثامنه المنطمه دوٌدار الدٌن جمال ش 56 لٌصبح الشركة ممر عنوان ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 21115    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه حبٌب صموئٌل هانى -  29

 احمد الحاج امام المزاز طه محمود حمدى عالء ملن البرج ش الى الشركة مركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  عٌسى

 تعدٌل مت 25215317 تارٌخ وفً 21115    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه حبٌب صموئٌل هانى -  35

 احمد الحاج امام المزاز طه محمود حمدى عالء ملن البرج ش الى الشركة مركز تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  عٌسى

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 25536    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته احمد ابو دمحم -  31

  االول التجمع مدٌنتى الثالث الدور االول الطبى المركز 351 رلم غرفه بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف



 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

,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 25536    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكته احمد ابو دمحم -  32

  االول التجمع مدٌنتى االول الدور الجنوبى الطبى المركز 111 رلم غرفه بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 24392    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه المجٌد عبد حسام -  33

 بالمول  T19A - T18 A -T17A -T16 A - T15A - T14 A بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 الصحراوى   السوٌس مصر طرٌك االول بالتجمع الكائن مول مٌراج التجارى

 تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 24392    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكها ٌونس دمحم اسماء -  34

 بالمول  T19A - T18 A -T17A -T16 A - T15A - T14 A بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 الصحراوى   السوٌس مصر طرٌك االول بالتجمع الكائن مول مٌراج التجارى

 تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 24392    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه المجٌد عبد حسام -  35

 بالمول  T19A - T18 A -T17A -T16 A - T15A - T14 A بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 الصحراوى   السوٌس مصر طرٌك االول بالتجمع الكائن مول مٌراج التجارى

 تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 24392    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكها ٌونس دمحم اسماء -  36

 بالمول  T19A - T18 A -T17A -T16 A - T15A - T14 A بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 الصحراوى   السوٌس مصر طرٌك االول بالتجمع الكائن مول مٌراج التجارى

 تعدٌل تم 25215323 تارٌخ وفً 14515    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه بولس ٌوسف خلف -  37

 جلبط صٌدلٌه اعلى العربى النبى مسجد بجوار منصور الشٌخ ش لٌصبح النشاط ممر تعدٌل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 25215323 تارٌخ وفً 18599    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه الكرداسى حسن ابراهٌم شعبان -  38

 التروللى ش من الجبل ترعه ش على الشعراوى ارض بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 م العبور 18599 بعتا دائم برلم ولٌد 2521/3/23 فى  برلم اودع

 العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 25239    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه شٌحه على دمحم -  39

  الشروق مبارن الشباب متر 63 منطمه االساس حجر 18 شمه 55 عماره لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتأشٌر وصف, 

 25215324 تارٌخ وفً 12565    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه موسى على العال عبد العال عبد -  45

 2 البنفسج خدمات مركز 9 رلم بالمول تجارى بدروم بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

  العبور 12565 تابع برلم ولٌد 2521/3/24 فى   برلم اودع العمرانٌه المجتمعات هٌئه االول التجمع

 25215324 تارٌخ وفً 12565    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه موسى على العال عبد العال عبد -  41

 2 البنفسج خدمات مركز 9 رلم بالمول تجارى بدروم بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

  العبور 12565 تابع برلم ولٌد 2521/3/24 فى   برلم اودع العمرانٌه المجتمعات هٌئه االول التجمع

 تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 12565    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه عٌد احمد عوض -  42

 االول التجمع 2 البنفسج خدمات مركز 9 رلم بالمول تجارى بدروم بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  العبور 12565 تابع برلم ولٌد 2521/3/24 فى   برلم اودع العمرانٌه المجتمعات هٌئه

 تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 12565    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه عٌد احمد عوض -  43

 االول التجمع 2 البنفسج خدمات مركز 9 لمر بالمول تجارى بدروم بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  العبور 12565 تابع برلم ولٌد 2521/3/24 فى   برلم اودع العمرانٌه المجتمعات هٌئه

 تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 12565    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه عٌد احمد عوض -  44

 االول التجمع 2 البنفسج خدمات مركز 9 رلم بالمول تجارى بدروم بالعنوان فرع اضافه تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  العبور 12565 تابع برلم ولٌد 2521/3/24 فى   برلم اودع العمرانٌه المجتمعات هٌئه

 تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 13724    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكتها هاشم دمحم خالد رشا -  45

  الحاج بركة الشرطه ش 22 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 26652    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه المولى جاد جابر دمحم -  46

 التجمع اخناتون ش 3 شمه الثانى الدور 31 فٌال الجدٌده الماهره بالعنوان الفرع لٌد محو تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  الخامس

 تم 25215335 تارٌخ وفً 26652    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، والمماوالت الجاهزه للخرسانه البداٌه -  47

 اخناتون ش 3 شمه الثانى الدور 31 فٌال الجدٌده الماهره بالعنوان الفرع لٌد محو تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  الخامس التجمع

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم لٌدها سبك  ، لالدوٌه الغٌر لدى تصنٌع نشاط اضافه تم  تضامن شركة ، وشركاه الرحمن عبد دمحم حمدى -  1

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215352 تارٌخ وفً 14956

 وتورٌدات عامه مماوالت لٌصبح النشاط تعدٌل تم  تضامن شركة ، وشرٌكه حبشى دمحم الحمٌد عبد فوزى حازم -  2

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215352 تارٌخ وفً 25282   برلم لٌدها سبك  ، به المصرح حدود فى عمومٌه

 تضامن شركة

)  والصحراوٌه البور االراضى واستزراع استصالح نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشرٌكته السٌد عاطف عشرى -  3

 واضافه  ومشتمالتها الغذائٌه المواد لجمٌع والتغلٌف التعبئه اضافه و( والسمكى والداجن الحٌوانى التطوٌر انتاج عدا فٌما

 تارٌخ وفً 3795   برلم لٌدها سبك  ، الغذائٌه الصناعات واضافه التجارٌه والتوكٌالت الغذائٌه المواد وتوزٌع تورٌد

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215315

 فى العمومٌه والتورٌدات عمومٌه مماوالت التعدٌل بعد لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاه شفٌك ابراهٌم -  4

 النشاط تعدٌل تم25215321 تارٌخ وفً 25727   برلم لٌدها سبك  ، وصٌانتها الزٌنه نباتات وتورٌد به المصرح حدود

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف, 

 فى العمومٌه والتورٌدات عمومٌه مماوالت التعدٌل بعد لٌصبح النشاط تعدٌل  تضامن شركة ، وشرٌكه شفٌك ابراهٌم -  5

 النشاط تعدٌل تم25215321 تارٌخ وفً 25727   برلم لٌدها سبك  ، وصٌانتها الزٌنه نباتات وتورٌد به المصرح حدود

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف, 

 وفً 25547   برلم لٌدها سبك  ، العامه المماوالت نشاط حذف تم  تضامن شركة ، وشرٌكه نبٌل الدٌن بدر دمحم -  6

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215322 تارٌخ

 سبك  ، فوتوغرافى تصوٌر استودٌو لٌصبح النشاط تعدٌل تم  بسٌطة توصٌة ، وشركاه عوٌس الرحمن عبد شركة -  7

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 26949   برلم لٌدها

 تارٌخ وفً 25558   برلم لٌدها سبك  ، المماوالت نشاط اضافه تم  بسٌطة توصٌة ، اسماعٌل الدٌن عالء شركة -  8

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215325

 تارٌخ وفً 14565   برلم لٌدها سبك  ، االستٌراد نشاط حذف تم  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه االسالم سٌف احمد -  9

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215325

 الدائن تصنٌع لٌصبح االستٌراد نشاط باضافه الشرٌكه غرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه هللا جاب ولٌم سامح -  15

 واضافه بالالندسكٌب الخاصه المماوالت واعمال بالشركة الخاص المنتج فى واستخدامها البروبلٌن بالستٌن من كٌماوٌه

 والتوكٌالت والتصدٌر الغٌر لدى والتصنٌع التصنٌعٌه العملٌه فى المستخدم والالصك والزلط الرخام كسر مكونات

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 11177   برلم لٌدها سبك  ، التجارٌه

 كٌماوٌه الدائن تصنٌع لٌصبح االستٌراد نشاط باضافه الشرٌكه غرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه ولٌم سامح -  11

 مكونات واضافه بالالندسكٌب الخاصه المماوالت واعمال بالشركة الخاص المنتج فى واستخدامها البروبلٌن بالستٌن من

  ، التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر الغٌر لدى والتصنٌع التصنٌعٌه العملٌه فى المستخدم والالصك والزلط الرخام كسر

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 11177   برلم لٌدها سبك

 تعدٌل  تضامن شركة ، لالمصال المتحدة الشركة ٌونٌفاكس - وشركاه الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  12

 تم25215329 تارٌخ وفً 4516   برلم لٌدها سبك  ، الطبٌه واالمصال البشرٌه االدوٌه وتوزٌع تجاره لٌصبح الغرض

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

 واالمصال البشرٌه االدوٌه وتوزٌع تجاره لٌصبح الغرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاه ابراهٌم المنعم عبد سٌد -  13

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 4516   برلم لٌدها سبك  ، الطبٌه

 وتوزٌع تجاره لٌصبح الغرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاهما دمحم احمد ٌسرى دمحم و هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  14

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 4516   برلم لٌدها سبك  ، الطبٌه واالمصال البشرٌه االدوٌه

 تضامن شركة

 تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، لالمصال المتحدة الشركة ٌونٌفاكس - وشركاه الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  15

 تم25215329 تارٌخ وفً 4516   برلم لٌدها سبك  ، الطبٌه واالمصال هالبشرٌ االدوٌه وتوزٌع تجاره لٌصبح الغرض

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 واالمصال البشرٌه االدوٌه وتوزٌع تجاره لٌصبح الغرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاه ابراهٌم المنعم عبد سٌد -  16

 بسٌطة توصٌة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 4516   برلم لٌدها سبك  ، الطبٌه

 وتوزٌع تجاره لٌصبح الغرض تعدٌل  بسٌطة توصٌة ، وشركاهما دمحم احمد ٌسرى دمحم و هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  17

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 4516   برلم لٌدها سبك  ، الطبٌه واالمصال البشرٌه االدوٌه

 بسٌطة توصٌة

 تعدٌل  تضامن شركة ، لالمصال المتحدة الشركة ٌونٌفاكس - وشركاه الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  18

 تم25215329 تارٌخ وفً 4516   برلم لٌدها سبك  ، الطبٌه واالمصال البشرٌه االدوٌه وتوزٌع تجاره لٌصبح الغرض

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

 واالمصال البشرٌه االدوٌه وتوزٌع تجاره لٌصبح الغرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاه ابراهٌم المنعم عبد سٌد -  19

 تضامن شركة:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 4516   برلم لٌدها سبك  ، الطبٌه

 وتوزٌع تجاره لٌصبح الغرض تعدٌل  تضامن شركة ، وشركاهما دمحم داحم ٌسرى دمحم و هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  25

:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 4516   برلم لٌدها سبك  ، الطبٌه واالمصال البشرٌه االدوٌه

 تضامن شركة

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم25215357 تارٌخ وفً 25373   برلم لٌدها سبك ، وشركاه مورو دمحم احمد السٌد احمد -  1

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصف

  المانونى الكٌان تعدٌل تم25215357 تارٌخ وفً 25373   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه مورو دمحم احمد السٌد احمد -  2

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصف, 

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم25215317 تارٌخ وفً 27444   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكته كامل فتحى عاصم -  3

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر وصف

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم25215317 تارٌخ وفً 27444   مبرل لٌدها سبك ، وشرٌكها فرج داود رجاء -  4

 بسٌطة توصٌة: التأشٌر

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 24392   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكه المجٌد عبد حسام -  5

 تضامن شركة: التأشٌر

 وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 24392   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكها ٌونس دمحم اسماء -  6

 تضامن شركة: التأشٌر

 4516   برلم لٌدها سبك ، لالمصال المتحدة الشركة ٌونٌفاكس - وشركاه الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  7

 تضامن شركة: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم25215329 تارٌخ وفً 4516   برلم لٌدها سبك ، وشركاه ابراهٌم المنعم عبد سٌد -  8

 تضامن شركة: التأشٌر وصف

 تم25215329 تارٌخ وفً 4516   برلم لٌدها سبك ، وشركاهما دمحم احمد ٌسرى دمحم و هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  9

 تضامن شركة: التأشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 السٌد احمد: الى 25373 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215357:  تارٌخ فى  ،  -  1

 وشركاه مورو دمحم احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 السٌد احمد: الى 25373 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215357:  تارٌخ فى  ،  -  2

 وشركاه مورو دمحم احمد

 العزب: الى 17299 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215359:  تارٌخ فى  ،  -  3

 ( وشرٌكته العزب ٌاسر) والمماوالت المشروعات وادارة للتورٌدات جروب

 العزب: الى 17299 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215359:  تارٌخ فى  ،  -  4

 ( وشرٌكته العزب ٌاسر) والمماوالت المشروعات وادارة للتورٌدات جروب

 حسنٌن على: الى 12261 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215359:  تارٌخ فى  ،  -  5

 وشركاه خلف احمد

 عبد شركة: الى 27755 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215315:  تارٌخ فى  ،  -  6

 رضوان صادق فتحى واحمد حسن معوض الحكٌم

 فاٌد احمد: الى 23699 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215314:  تارٌخ فى  ،  -  7

 وشركاه

 حمدى حاتم: الى 26549 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215317:  تارٌخ فى  ،  -  8

 وشرٌكته موسى حسن محمود

 حمدى حاتم: الى 26549 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215317:  تارٌخ فى  ،  -  9

 وشرٌكته موسى حسن محمود

 عاصم: الى 27444 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215317:  تارٌخ فى  ،  -  15

 وشرٌكته كامل فتحى

 عاصم: الى 27444 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215317:  تارٌخ فى  ،  -  11

 وشرٌكته كامل فتحى

 دمحم اسماء: الى 24392 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215323:  تارٌخ فى  ،  -  12

 وشرٌكها ٌونس

 دمحم اسماء: الى 24392 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215323:  تارٌخ فى  ،  -  13

 وشرٌكها ٌونس

 جولدن: الى 27198 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215325:  تارٌخ فى  ،  -  14

 وشرٌكها غبلاير سمٌر سٌسٌل ترافل تاٌجر

 جمٌل ناجى: الى 23655 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215325:  تارٌخ فى  ،  -  15

 وشركاه تاوضروس لبٌب

 مصطفى: الى 4516 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215329:  تارٌخ فى  ،  -  16

 لالمصال المتحدة الشركة ٌونٌفاكس - وشركاه الوردانى دمحم مصطفى كامل

 مصطفى: الى 4516 برلم الممٌدة الشركة ماس بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215329:  تارٌخ فى  ،  -  17

 لالمصال المتحدة الشركة ٌونٌفاكس - وشركاه الوردانى دمحم مصطفى كامل

 مصطفى: الى 4516 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  25215329:  تارٌخ فى  ،  -  18

 لالمصال المتحدة الشركة ٌونٌفاكس - وشركاه الوردانى دمحم مصطفى كامل

 عبده باز: الى 2556 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215335:  تارٌخ فى  ،  -  19

 وشركائه احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل تم  متضامن شرٌن  تضامن شركة  مندور ابو الحفٌظ عبد طه اسامه -  1

 3535   برلم    25215353:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن

 للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل تم  متضامن شرٌن  تضامن شركة  مندور ابو الحفٌظ عبد طه اسامه -  2

 3535   برلم    25215353:  ٌختار ، منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن

 للشرٌكٌن لٌصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل تم  متضامن شرٌن  تضامن شركة  مندور ابو الحفٌظ عبد طه اسامه -  3

 3535   برلم    25215353:  تارٌخ ، منفردٌن او مجتمعٌن المتضامنٌن
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/  السٌد و شرف الحفٌظ عبد دمحم وسام والسٌد نعمه فٌكتور جورج كرٌم/  السٌد ٌلى كما لٌصبح الشركة عن نٌابه التولٌع

 الحكومٌه الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحك منهم مجتمعٌن اثتٌن فمط عزب ابراهٌم باسم

 موظفى خدمه وانهاء تعٌٌن فى الحك ولهم اشكالهم بكافه الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وغٌر

:  تارٌخ ، التجارٌه والغرف التجارى السجل مكاتب امام الشركة وتمثٌل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء

 13528   برلم    25215354
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 ابراهٌم باسم/  السٌد و شرف الحفٌظ عبد دمحم وسام والسٌد نعمه فٌكتور جورج كرٌم/  السٌد ٌلى كما لٌصبح الشركة عن
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:  تارٌخ ، التجارٌه والغرف التجارى السجل مكاتب امام الشركة وتمثٌل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء

 13528   برلم    25215354

 التولٌع صالحٌات تعدٌل على باالجمال الموافمه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم عزب ابراهٌم باسم -  54

 باسم/  السٌد و شرف الحفٌظ عبد دمحم وسام والسٌد نعمه فٌكتور جورج كرٌم/  السٌد ٌلى كما لٌصبح الشركة عن نٌابه

 الحكومٌه الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحك منهم مجتمعٌن اثتٌن فمط عزب ابراهٌم

 موظفى خدمه وانهاء تعٌٌن فى الحك ولهم اشكالهم بكافه الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وغٌر

:  تارٌخ ، التجارٌه والغرف التجارى السجل مكاتب امام الشركة وتمثٌل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكالء

 13528   برلم    25215354

 الحره والمناطك لالستثمار العامه والهٌئه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دروٌش امٌن احمد امٌن شروق -  55

 امام وكذلن ومامورٌاتها انواعها بجمٌع الضرائب ومصالح االجتماعٌه التامنٌات وهٌئه المالٌه للرلابه العامه والهٌئه

 امام الشركة وتمثٌل بذلن الخاصه واالوراق المستندات كافه واستالم مامورٌاتها وجمٌع والتوثٌك العمارى الشهر مصلحه

 البنون لدى الشركة حسابات والغاء وفتح البنكٌه التعامالت جمٌع فى الشركة عن التولٌع حك المختصه الجهات كافه

:  تارٌخ ، والتولٌع المستندٌه االعتمادات وفتح الشٌكات دفاتر واصدار والمصارف البنون من والسحب واالٌداع

 13528   برلم    25215354

 والهٌئه الحره والمناطك لالستثمار العامه والهٌئه  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  نعمه فٌكتور جورج كرٌم -  56

 مصلحه امام وكذلن ومامورٌاتها انواعها بجمٌع الضرائب ومصالح االجتماعٌه التامنٌات وهٌئه المالٌه للرلابه العامه

 كافه امام الشركة وتمثٌل بذلن الخاصه واالوراق المستندات كافه واستالم مامورٌاتها وجمٌع والتوثٌك العمارى الشهر



 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

 واالٌداع البنون لدى الشركة حسابات والغاء وفتح البنكٌه التعامالت جمٌع فى الشركة عن التولٌع حك المختصه الجهات

    25215354:  تارٌخ ، والتولٌع المستندٌه االعتمادات وفتح الشٌكات دفاتر واصدار والمصارف لبنونا من والسحب

 13528   برلم

 لالستثمار العامه والهٌئه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن احمد عزالدٌن عبدالعزٌز احمد مصطفى -  57

 ومامورٌاتها انواعها بجمٌع الضرائب ومصالح االجتماعٌه التامنٌات وهٌئه المالٌه للرلابه العامه والهٌئه الحره والمناطك

 وتمثٌل بذلن الخاصه واالوراق المستندات كافه واستالم مامورٌاتها وجمٌع والتوثٌك العمارى الشهر مصلحه امام وكذلن

 لدى الشركة حسابات والغاء وفتح البنكٌه التعامالت جمٌع فى الشركة عن التولٌع حك المختصه الجهات كافه امام الشركة

:  تارٌخ ، والتولٌع المستندٌه االعتمادات وفتح الشٌكات دفاتر واصدار والمصارف البنون من والسحب واالٌداع البنون

 13528   برلم    25215354

 والهٌئه رهالح والمناطك لالستثمار العامه والهٌئه  منتدب عضو  مساهمة شركة  شرف الحفٌظ عبد دمحم وسام -  58

 مصلحه امام وكذلن ومامورٌاتها انواعها بجمٌع الضرائب ومصالح االجتماعٌه التامنٌات وهٌئه المالٌه للرلابه العامه

 كافه امام الشركة وتمثٌل بذلن الخاصه واالوراق المستندات كافه واستالم مامورٌاتها وجمٌع والتوثٌك العمارى الشهر

 واالٌداع البنون لدى الشركة حسابات والغاء وفتح البنكٌه التعامالت جمٌع فى الشركة عن التولٌع حك المختصه الجهات

    25215354:  تارٌخ ، والتولٌع المستندٌه االعتمادات وفتح الشٌكات دفاتر واصدار والمصارف البنون من والسحب

 13528   برلم

 والهٌئه الحره والمناطك لالستثمار العامه والهٌئه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المسٌرى احمد طلعت احمد -  59

 مصلحه امام وكذلن ومامورٌاتها انواعها بجمٌع الضرائب ومصالح االجتماعٌه التامنٌات وهٌئه المالٌه للرلابه العامه

 كافه امام الشركة وتمثٌل بذلن الخاصه واالوراق المستندات كافه واستالم مامورٌاتها وجمٌع والتوثٌك العمارى الشهر

 واالٌداع البنون لدى الشركة حسابات والغاء وفتح البنكٌه التعامالت جمٌع فى الشركة عن التولٌع حك المختصه الجهات

    25215354:  تارٌخ ، والتولٌع المستندٌه االعتمادات وفتح الشٌكات دفاتر واصدار والمصارف البنون من والسحب

 13528   برلم

 والهٌئه الحره والمناطك لالستثمار العامه والهٌئه  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم عزب ابراهٌم باسم -  65

 مصلحه امام وكذلن ومامورٌاتها انواعها بجمٌع الضرائب ومصالح االجتماعٌه التامنٌات وهٌئه المالٌه للرلابه العامه

 كافه امام الشركة وتمثٌل بذلن الخاصه واالوراق المستندات كافه واستالم مامورٌاتها وجمٌع والتوثٌك العمارى الشهر

 واالٌداع البنون لدى الشركة حسابات والغاء وفتح البنكٌه التعامالت جمٌع فى الشركة عن التولٌع حك المختصه الجهات

    25215354:  تارٌخ ، والتولٌع المستندٌه االعتمادات وفتح الشٌكات دفاتر واصدار والمصارف البنون من والسحب

 13528   برلم

 باسم والسٌارات االراضى شراء عمود على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دروٌش امٌن احمد امٌن شروق -  61

 13528   برلم    25215354:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم الشركة

 باسم والسٌارات االراضى شراء عمود على  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  نعمه فٌكتور جورج كرٌم -  62

 13528   برلم    25215354:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم الشركة

 االراضى شراء عمود على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن احمد عزالدٌن عبدالعزٌز احمد مصطفى -  63

   برلم    25215354:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم الشركة باسم والسٌارات

13528 

 الشركة باسم والسٌارات االراضى شراء عمود على  منتدب عضو  مساهمة شركة  شرف الحفٌظ عبد دمحم وسام -  64

 13528   برلم    25215354:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم

 باسم والسٌارات االراضى شراء عمود على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المسٌرى احمد طلعت احمد -  65

 13528   برلم    25215354:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم الشركة

 باسم والسٌارات االراضى شراء عمود على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم عزب ابراهٌم باسم -  66

 13528   برلم    25215354:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم الشركة

   برلم    25215354:  تارٌخ ، تنفٌذى غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دروٌش امٌن احمد امٌن شروق -  67

13528 

   برلم    25215354:  تارٌخ ، تنفٌذى غٌر  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  نعمه فٌكتور جورج كرٌم -  68

13528 

:  تارٌخ ، تنفٌذى غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن احمد عزالدٌن عبدالعزٌز احمد مصطفى -  69

 13528   برلم    25215354



 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

 13528   برلم    25215354:  تارٌخ ، تنفٌذى غٌر  منتدب عضو  مساهمة شركة  شرف لحفٌظا عبد دمحم وسام -  75

   برلم    25215354:  تارٌخ ، تنفٌذى غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المسٌرى احمد طلعت احمد -  71

13528 

   برلم    25215354:  تارٌخ ، تنفٌذى غٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم عزب ابراهٌم باسم -  72

13528 

   برلم    25215354:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دروٌش امٌن احمد امٌن شروق -  73

13528 

 13528   برلم    25215354:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  نعمه فٌكتور جورج كرٌم -  74

:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن احمد عزالدٌن عبدالعزٌز احمد مصطفى -  75

 13528   برلم    25215354

 13528   برلم    25215354:  تارٌخ ، مستمل  منتدب عضو  مساهمة شركة  شرف الحفٌظ عبد دمحم وسام -  76

 13528   برلم    25215354:  تارٌخ ، مستمل  ارةاد مجلس عضو  مساهمة شركة  المسٌرى احمد طلعت احمد -  77

 13528   برلم    25215354:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم عزب ابراهٌم باسم -  78

   برلم    25215354:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دروٌش امٌن احمد امٌن شروق -  79

13528 

 13528   برلم    25215354:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  نعمه فٌكتور جورج كرٌم -  85

:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن احمد عزالدٌن عبدالعزٌز احمد مصطفى -  81

 13528   برلم    25215354

 13528   برلم    25215354:  تارٌخ ، مستمل  منتدب عضو  مساهمة شركة  شرف الحفٌظ عبد دمحم وسام -  82

 13528   برلم    25215354:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المسٌرى احمد طلعت احمد -  83

 13528   برلم    25215354:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم عزب ابراهٌم باسم -  84

    25215358:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد حسن حسن نادر -  85

 8735   برلم

    25215358:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  احمد حسن حسن نادر -  86

 8735   برلم

    25215358:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد حسن حسن نادر -  87

 8735   برلم

    25215358:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  احمد حسن حسن نادر -  88

 8735   برلم

 الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  89

 جورجى ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه الرسمٌه

 عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد فوزٌه والسٌده

 الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافه االلتراض

    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه حكومٌه والغٌر

 352   برلم

 الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  95

 جورجى ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه الرسمٌه

 عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد فوزٌه والسٌده

 الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافه االلتراض

    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه حكومٌه والغٌر

 352   برلم

 الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  91

 جورجى ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه الرسمٌه

 عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد فوزٌه والسٌده

 الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافه االلتراض



 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

    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه حكومٌه والغٌر

 352   برلم

 الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  92

 جورجى ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه الرسمٌه

 عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد فوزٌه والسٌده

 الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافه االلتراض

    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه حكومٌه والغٌر

 352   برلم

 الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  93

 جورجى ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد ءللشركا واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه الرسمٌه

 عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد فوزٌه والسٌده

 الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافه االلتراض

    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه حكومٌه والغٌر

 352   برلم

 الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  94

 جورجى ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه الرسمٌه

 عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد فوزٌه والسٌده

 الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافه االلتراض

    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه حكومٌه والغٌر

 352   برلم

 الرسمٌه الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  موصى شرٌن  تضامن شركة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  95

 فوزٌه والسٌده جورجى ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه

 بكافه االلتراض عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه

 الرسمٌه الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  موصى شرٌن  تضامن شركة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  96

 فوزٌه والسٌده جورجى ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه

 بكافه االلتراض عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه

 الرسمٌه الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  97

 فوزٌه والسٌده جورجى ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه

 بكافه االلتراض عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه

 الرسمٌه الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  98

 فوزٌه والسٌده جورجى ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه

 بكافه االلتراض عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من عٌنمجتم اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه

 الرسمٌه الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  99

 فوزٌه والسٌده جورجى ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه

 بكافه االلتراض عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه



 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

 الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  موصى شرٌن  تضامن شركة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  155

 جورجى ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه الرسمٌه

 عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد فوزٌه والسٌده

 الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافه االلتراض

    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه حكومٌه والغٌر

 352   برلم

 الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  موصى شرٌن  تضامن شركة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  151

 جورجى ٌعموب مجدى والسٌد نالمال عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه الرسمٌه

 عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد فوزٌه والسٌده

 الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافه االلتراض

    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه حكومٌه والغٌر

 352   برلم

 الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  موصى شرٌن  تضامن شركة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  152

 جورجى ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه الرسمٌه

 عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد فوزٌه والسٌده

 الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافه االلتراض

    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه حكومٌه والغٌر

 352   برلم

 امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  153

 ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه الرسمٌه الجهات

 كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد فوزٌه والسٌده جورجى

 الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافه االلتراض عمود

:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه حكومٌه والغٌر الحكومٌه

 352   برلم    25215358

 امام والمسئولٌه ٌعوالتول االداره حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  154

 ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه الرسمٌه الجهات

 كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد فوزٌه والسٌده جورجى

 الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافه االلتراض عمود

:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه حكومٌه والغٌر الحكومٌه

 352   برلم    25215358

 امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  155

 ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه الرسمٌه الجهات

 كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد فوزٌه والسٌده جورجى

 الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافه االلتراض عمود

:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه حكومٌه والغٌر الحكومٌه

 352   برلم    25215358

 امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  156

 ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه الرسمٌه الجهات

 كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد فوزٌه والسٌده جورجى

 الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافه االلتراض عمود

:  ختارٌ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه حكومٌه والغٌر الحكومٌه

 352   برلم    25215358

 الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  157

 جورجى ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه الرسمٌه

 عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد فوزٌه والسٌده

 الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافه االلتراض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه حكومٌه والغٌر

 352   برلم

 الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌكون  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  158

 جورجى ٌعموب مجدى والسٌد المالن عبد حنا بشرى/  السٌد للشركاء واالدارٌه المالٌه للمعامالت بالنسبه الرسمٌه

 عمود كافه على التولٌع فى الحك لهم وكذلن ثالثتهم من مجتمعٌن اثتنٌن بتولٌع وذلن جورجى عٌاد فوزٌه والسٌده

 الحكومٌه الجهات كافه وامام للغٌر او للنفس وذلن ومنمول ثابت من فٌها بما الشركة اصول لكافه انواعها بكافه االلتراض

    25215358:  تارٌخ ، الغٌر او البنون لصالح وذلن الغٌر تفوٌض او توكٌل فى الحك ولهم بذلن الخاصه حكومٌه والغٌر

 352   برلم

 امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  159

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع المحاكم

 امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  115

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع المحاكم

 امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  111

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع المحاكم

 امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  112

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع المحاكم

 امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  113

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع المحاكم

 امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  114

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع المحاكم

 المحاكم امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  موصى شرٌن  تضامن شركة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  115

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع

 المحاكم امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  موصى شرٌن  تضامن شركة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  116

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع

 المحاكم امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  117

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع

 المحاكم امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  118

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع

 المحاكم امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  119

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع

 المحاكم امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  موصى شرٌن  تضامن شركة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  125

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع

 المحاكم امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  موصى شرٌن  تضامن شركة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  121

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع

 المحاكم امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  موصى شرٌن  تضامن شركة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  122

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع

 امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  123

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع المحاكم

 امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  124

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع المحاكم

 امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  125

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع المحاكم

 امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  طانٌوس عبدالمالن حنا بشرى -  126

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع المحاكم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المحاكم امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  127

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع

 المحاكم امام الجنائٌه المضاٌا فى التصالح فى الحك ولهم  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  ٌعموب صبحى مارٌنا -  128

 352   برلم    25215358:  تارٌخ ، العام والمحامى انواعها بجمٌع

 امام الشركة تمثٌل لتصبح التولٌع وحك االداره تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  العجاتى توفٌك دمحم حسٌن -  129

 والشراء البٌع من الحموق كافه له كما منفردا العجاتى توفٌك دمحم حسٌن المتضامن االول للطرف موكوله المختلفه الجهات

 والمانونٌه والمعنوٌه العٌنٌه والحموق والعمارٌه المنموله الممتلكات لكافه والرهن والتنازل وااللتراض واالستئجار والتاجٌر

 14284   برلم    25215358:  تارٌخ ، سبك مما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك وله للشركة

 امام الشركة تمثٌل لتصبح التولٌع وحك االداره تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  العجاتى توفٌك دمحم حسٌن -  135

 والشراء البٌع من الحموق كافه له كما منفردا العجاتى توفٌك دمحم حسٌن المتضامن االول للطرف موكوله المختلفه الجهات

 والمانونٌه والمعنوٌه العٌنٌه والحموق والعمارٌه المنموله الممتلكات لكافه والرهن والتنازل وااللتراض واالستئجار والتاجٌر

 14284   برلم    25215358:  رٌختا ، سبك مما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك وله للشركة

 امام الشركة تمثٌل لتصبح التولٌع وحك االداره تعدٌل  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم على حسنٌن دعاء -  131

 والشراء البٌع من الحموق كافه له كما منفردا العجاتى توفٌك دمحم حسٌن المتضامن االول للطرف موكوله المختلفه الجهات

 والمانونٌه والمعنوٌه العٌنٌه والحموق والعمارٌه المنموله الممتلكات لكافه والرهن والتنازل وااللتراض واالستئجار والتاجٌر

 14284   برلم    25215358:  تارٌخ ، سبك مما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك وله للشركة

 امام الشركة تمثٌل لتصبح التولٌع وحك االداره تعدٌل  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  دمحم على حسنٌن دعاء -  132

 والشراء البٌع من الحموق كافه له كما منفردا العجاتى توفٌك دمحم حسٌن المتضامن االول للطرف موكوله المختلفه الجهات

 والمانونٌه والمعنوٌه العٌنٌه والحموق والعمارٌه المنموله الممتلكات لكافه والرهن والتنازل وااللتراض واالستئجار والتاجٌر

 14284   برلم    25215358:  تارٌخ ، سبك مما بعض او كل فى الغٌر توكٌل فى الحك وله للشركة

:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لٌله خلٌفه علً احمد عبدالمعز -  133

 22953   برلم    25215359

 22953   برلم    25215359:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  عام مدٌر  همةمسا شركة  لسطنطٌنى الدو -  134

    25215359:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال امٌن محمود عادل -  135

 22953   برلم

   برلم    25215359:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رٌجاس ماثٌوس -  136

22953 

:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لٌله خلٌفه علً احمد عبدالمعز -  137

 22953   برلم    25215359

 22953   برلم    25215359:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  عام مدٌر  مساهمة شركة  لسطنطٌنى الدو -  138

    25215359:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال امٌن محمود عادل -  139

 22953   برلم

   برلم    25215359:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رٌجاس ماثٌوس -  145

22953 

 نٌكوال/  السٌد من بدال االجنبى الجانب عن  ادارة مجلس وعض  مساهمة شركة  لٌله خلٌفه علً احمد عبدالمعز -  141

 22953   برلم    25215359:  تارٌخ ، مونتى

:  تارٌخ ، مونتى نٌكوال/  السٌد من بدال االجنبى الجانب عن  عام مدٌر  مساهمة شركة  لسطنطٌنى الدو -  142

 22953   برلم    25215359

 نٌكوال/  السٌد من بدال االجنبى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال امٌن محمود عادل -  143

 22953   برلم    25215359:  تارٌخ ، مونتى

 تارٌخ ، مونتى نٌكوال/  السٌد من بدال االجنبى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رٌجاس ماثٌوس -  144

 22953   برلم    25215359: 

 بدال االجنبى الجانب عن المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لٌله خلٌفه علً احمد عبدالمعز -  145

 نصٌل عن اٌه بى اس بى اند اى ادٌسون لشركة اٌه بى اس انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل - بٌدساراكو/  السٌد من

 االلتزام اتفالٌه فى والتزاماته وواجباته وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثٌل والتى المماول حصه من المائه فى مائه لدره



 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

 اند اى انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل - 2559 لسنه 3 رلم بالمانون والمعدل 1998 لسنه 13 رلم بالمانون الصادره

:  تارٌخ ، لتىوا المماول حصه من المائه فى مائه لدره نصٌب عن لٌمتد اٌجٌبت انرجٌن لشركة اٌه بى اس بى

 22953   برلم    25215359

 - بٌدساراكو/  السٌد من بدال االجنبى الجانب عن المنتدب والعضو  عام مدٌر  مساهمة شركة  لسطنطٌنى الدو -  146

 من المائه فى مائه لدره نصٌل عن اٌه بى اس بى اند اى ادٌسون لشركة اٌه بى اس انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل

 رلم بالمانون الصادره االلتزام اتفالٌه فى والتزاماته وواجباته وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثٌل والتى المماول حصه

 لشركة اٌه بى اس بى اند اى انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل - 2559 لسنه 3 رلم بالمانون والمعدل 1998 لسنه 13

 22953   برلم    25215359:  تارٌخ ، والتى المماول حصه من المائه فى مائه لدره نصٌب عن لٌمتد اٌجٌبت انرجٌن

 من بدال االجنبى الجانب عن المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال امٌن محمود عادل -  147

 لدره نصٌل عن اٌه بى اس بى اند اى ادٌسون لشركة اٌه بى اس انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل - بٌدساراكو/  السٌد

 االلتزام اتفالٌه فى والتزاماته وواجباته وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثٌل والتى المماول حصه من المائه فى مائه

 اند اى انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل - 2559 لسنه 3 رلم بالمانون والمعدل 1998 لسنه 13 رلم بالمانون الصادره

:  تارٌخ ، والتى المماول حصه من المائه فى مائه لدره نصٌب عن لٌمتد اٌجٌبت انرجٌن لشركة اٌه بى اس بى

 22953   برلم    25215359

/  السٌد من بدال االجنبى الجانب عن المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رٌجاس ماثٌوس -  148

 فى مائه لدره نصٌل عن اٌه بى اس بى اند اى ادٌسون لشركة اٌه بى اس انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل - بٌدساراكو

 الصادره االلتزام اتفالٌه فى والتزاماته وواجباته وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثٌل والتى المماول حصه من المائه

 بى اس بى اند اى انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل - 2559 لسنه 3 رلم بالمانون والمعدل 1998 لسنه 13 رلم بالمانون

   برلم    25215359:  تارٌخ ، والتى المماول حصه من المائه فى مائه لدره نصٌب عن لٌمتد اٌجٌبت انرجٌن لشركة اٌه

22953 

 وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لٌله خلٌفه علً احمد عبدالمعز -  149

 ، 2559 لسنه 3 رلم بالمانوان والمعدل 1998 لسنه 13 رلم بالمانون الصادره االلتزام اتفالٌه فى والتزاماته وواجباته

 22953   برلم    25215359:  تارٌخ

 اتفالٌه فى والتزاماته وواجباته وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثل  عام مدٌر  مساهمة شركة  لسطنطٌنى الدو -  155

   برلم    25215359:  تارٌخ ، 2559 لسنه 3 رلم بالمانوان والمعدل 1998 لسنه 13 رلم بالمانون الصادره االلتزام

22953 

 وواجباته وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال امٌن محمود عادل -  151

:  تارٌخ ، 2559 لسنه 3 رلم بالمانوان المعدلو 1998 لسنه 13 رلم بالمانون الصادره االلتزام اتفالٌه فى والتزاماته

 22953   برلم    25215359

 والتزاماته وواجباته وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رٌجاس ماثٌوس -  152

    25215359:  تارٌخ ، 2559 لسنه 3 رلم بالمانوان والمعدل 1998 لسنه 13 رلم بالمانون الصادره االلتزام اتفالٌه فى

 22953   برلم

:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لٌله خلٌفه علً احمد عبدالمعز -  153

 22954   برلم    25215359

 22954   برلم    25215359:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  عام مدٌر  مساهمة شركة  لسطنطٌنى الدو -  154

    25215359:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال امٌن محمود عادل -  155

 22954   برلم

   برلم    25215359:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رٌجاس ماثٌوس -  156

22954 

:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة ةشرك  لٌله خلٌفه علً احمد عبدالمعز -  157

 22954   برلم    25215359

 22954   برلم    25215359:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  عام مدٌر  مساهمة شركة  لسطنطٌنى الدو -  158

    25215359:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال امٌن محمود عادل -  159

 22954   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    25215359:  تارٌخ ، المصرى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رٌجاس ماثٌوس -  165

22954 

 نٌكوال/  السٌد من بدال االجنبى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لٌله خلٌفه علً احمد عبدالمعز -  161

 22954   برلم    25215359:  تارٌخ ، مونتى

:  تارٌخ ، مونتى نٌكوال/  السٌد من بدال االجنبى الجانب عن  عام مدٌر  مساهمة شركة  لسطنطٌنى الدو -  162

 22954   برلم    25215359

 نٌكوال/  السٌد من بدال االجنبى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال امٌن محمود عادل -  163

 22954   برلم    25215359:  تارٌخ ، مونتى

 تارٌخ ، مونتى نٌكوال/  السٌد من بدال االجنبى الجانب عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رٌجاس ماثٌوس -  164

 22954   برلم    25215359: 

 بدال االجنبى الجانب عن نتدبالم والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لٌله خلٌفه علً احمد عبدالمعز -  165

 نصٌب عن اٌه بى اس بى اند اى ادٌسون لشركة اٌه بى اس انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل - ساراكو بٌو/  السٌد من

 االتلزام اتفالٌه من والتزاماته وواجباته وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثل والتى المماول حصه من المائه فى مائه لدره

 اٌجٌبت انرجٌن لشركة اٌه بى اس بى اند اى انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل - 2556 لسنه 74 رلم بالمانون الصادره

:  تارٌخ ، وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثل والتى المماول حصه من المائه فى مائه لدره نصٌب عن لٌمتد

 22954   برلم    25215359

 - ساراكو بٌو/  السٌد من بدال االجنبى الجانب عن المنتدب والعضو  عام مدٌر  مساهمة شركة  لسطنطٌنى الدو -  166

 من المائه فى مائه لدره نصٌب عن اٌه بى اس بى اند اى ادٌسون لشركة اٌه بى اس انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل

 رلم بالمانون الصادره االتلزام اتفالٌه من والتزاماته وواجباته وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثل والتى المماول حصه

 لدره نصٌب عن لٌمتد اٌجٌبت انرجٌن لشركة اٌه بى اس بى اند اى انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل - 2556 لسنه 74

 22954   برلم    25215359:  تارٌخ ، وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثل والتى المماول حصه من المائه فى مائه

 من بدال االجنبى الجانب عن المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال امٌن محمود عادل -  167

 لدره نصٌب عن اٌه بى اس بى اند اى ادٌسون لشركة اٌه بى اس انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل - ساراكو بٌو/  السٌد

 االتلزام اتفالٌه من والتزاماته وواجباته وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثل والتى المماول حصه من المائه فى مائه

 اٌجٌبت انرجٌن لشركة اٌه بى اس بى اند اى انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل - 2556 لسنه 74 رلم بالمانون الصادره

:  تارٌخ ، وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثل والتى المماول حصه من المائه فى مائه لدره نصٌب عن لٌمتد

 22954   برلم    25215359

 بٌو/  السٌد من بدال االجنبى الجانب عن المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رٌجاس ماثٌوس -  168

 فى مائه لدره نصٌب عن اٌه بى اس بى اند اى ادٌسون لشركة اٌه بى اس انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل - ساراكو

 الصادره االتلزام اتفالٌه من والتزاماته وواجباته وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثل والتى المماول حصه من المائه

 عن لٌمتد اٌجٌبت انرجٌن لشركة اٌه بى اس بى اند اى انترناشٌونال ادٌسون شركة تنازل - 2556 لسنه 74 رلم بالمانون

   برلم    25215359:  تارٌخ ، وامتٌازاته ومصالحه حموله كل تمثل والتى المماول حصه من المائه فى مائه لدره نصٌب

22954 

 االلتزام اتفالٌه فى والتزاماته وواجباته  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  لٌله خلٌفه علً احمد عبدالمعز -  169

 22954   برلم    25215359:  تارٌخ ، 2556 لسنه 74 رلم بالمانون الصادره

 74 رلم بالمانون الصادره االلتزام اتفالٌه فى والتزاماته وواجباته  عام مدٌر  مساهمة شركة  لسطنطٌنى الدو -  175

 22954   برلم    25215359:  تارٌخ ، 2556 لسنه

 االلتزام اتفالٌه فى والتزاماته وواجباته  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال امٌن محمود عادل -  171

 22954   برلم    25215359:  تارٌخ ، 2556 لسنه 74 رلم بالمانون الصادره

 بالمانون الصادره االلتزام اتفالٌه فى والتزاماته وواجباته  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رٌجاس ماثٌوس -  172

 22954   برلم    25215359:  تارٌخ ، 2556 لسنه 74 رلم

 العمد بنفس وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فرج سٌد فرج عصام -  173

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ،

 العمد بنفس وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فرج سٌد فرج عصام -  174

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ،



 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

 بنفس وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد امٌن دمحم محمود -  175

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ، العمد

 بنفس وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد امٌن دمحم محمود -  176

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ، العمد

 بنفس وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  امٌن نجٌب السٌد طارق -  177

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ، العمد

 بنفس وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  امٌن نجٌب السٌد طارق -  178

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ، العمد

 بنفس وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسن مختارالسٌد طارق -  179

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ، العمد

 بنفس وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسن مختارالسٌد طارق -  185

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ، العمد

 وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بركات اسماعٌل محمود سامر -  181

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ، العمد بنفس

 وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بركات اسماعٌل محمود سامر -  182

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ، العمد بنفس

 العمد بنفس وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مطر دمحم حسن ٌاسر -  183

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ،

 العمد بنفس وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مطر دمحم حسن ٌاسر -  184

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ،

 بنفس وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  خلف احمد حسنٌن على -  185

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ، العمد

 بنفس وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  خلف احمد حسنٌن على -  186

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ، العمد

 بنفس وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  لوٌفى سالمه هلٌل سالم -  187

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ، العمد

 بنفس وتخارجاو ورثته حل ولد للوفاه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  لوٌفى سالمه هلٌل سالم -  188

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ ، العمد

:  تارٌخ ، ومستحماته حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فرج سٌد فرج عصام -  189

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، ومستحماته حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فرج سٌد فرج عصام -  195

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، ومستحماته حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد امٌن دمحم محمود -  191

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، ومستحماته حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد امٌن دمحم محمود -  192

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، ومستحماته حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  امٌن نجٌب السٌد طارق -  193

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، ومستحماته حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  امٌن نجٌب السٌد طارق -  194

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، ومستحماته حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسن مختارالسٌد طارق -  195

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، ومستحماته حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسن مختارالسٌد طارق -  196

 12261   برلم    25215359



 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

 ، ومستحماته حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بركات اسماعٌل محمود سامر -  197

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ

 ، ومستحماته حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بركات اسماعٌل محمود سامر -  198

 12261   برلم    25215359:  تارٌخ

:  تارٌخ ، ومستحماته حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مطر دمحم حسن ٌاسر -  199

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، ومستحماته حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مطر دمحم حسن ٌاسر -  255

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، ومستحماته حموله كافه واستلم لشرٌنا تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  خلف احمد حسنٌن على -  251

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، ومستحماته حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  خلف احمد حسنٌن على -  252

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، ومستحماته حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  لوٌفى سالمه هلٌل سالم -  253

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، ومستحماته حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  لوٌفى سالمه هلٌل سالم -  254

 12261   برلم    25215359

    25215359:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فرج سٌد فرج عصام -  255

 12261   برلم

    25215359:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فرج سٌد فرج عصام -  256

 12261   برلم

    25215359:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد امٌن دمحم محمود -  257

 12261   برلم

    25215359:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد امٌن دمحم محمود -  258

 12261   برلم

:  تارٌخ ، لهحمو كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  امٌن نجٌب السٌد طارق -  259

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  امٌن نجٌب السٌد طارق -  215

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسن مختارالسٌد طارق -  211

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسن مختارالسٌد طارق -  212

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بركات اسماعٌل محمود سامر -  213

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بركات اسماعٌل محمود سامر -  214

 12261   برلم    25215359

    25215359:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مطر دمحم حسن ٌاسر -  215

 12261   برلم

    25215359:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مطر دمحم حسن ٌاسر -  216

 12261   برلم

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  خلف احمد حسنٌن على -  217

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  خلف احمد حسنٌن على -  218

 12261   برلم    25215359



 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

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  لوٌفى سالمه هلٌل سالم -  219

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  لوٌفى سالمه هلٌل سالم -  225

 12261   برلم    25215359

    25215359:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فرج سٌد فرج عصام -  221

 12261   برلم

    25215359:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فرج سٌد فرج عصام -  222

 12261   برلم

    25215359:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد امٌن دمحم محمود -  223

 12261   برلم

    25215359:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد امٌن دمحم محمود -  224

 12261   برلم

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  امٌن نجٌب السٌد طارق -  225

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  امٌن نجٌب السٌد طارق -  226

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسن مختارالسٌد طارق -  227

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسن مختارالسٌد طارق -  228

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بركات اسماعٌل محمود سامر -  229

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بركات اسماعٌل محمود سامر -  235

 12261   برلم    25215359

    25215359:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مطر دمحم حسن ٌاسر -  231

 12261   برلم

    25215359:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مطر دمحم حسن ٌاسر -  232

 12261   برلم

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  خلف احمد حسنٌن على -  233

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  خلف احمد حسنٌن على -  234

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  لوٌفى سالمه هلٌل سالم -  235

 12261   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  لوٌفى سالمه هلٌل سالم -  236

 12261   برلم    25215359

 الشركاء لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فرج سٌد فرج عصام -  237

    25215359:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن

 12261   برلم

 الشركاء لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  فرج سٌد فرج عصام -  238

    25215359:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن

 12261   برلم

 الشركاء لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد امٌن دمحم محمود -  239

    25215359:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن

 12261   برلم



 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

 الشركاء لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد امٌن دمحم محمود -  245

    25215359:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن

 12261   برلم

 الشركاء لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  امٌن نجٌب السٌد طارق -  241

    25215359:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن

 12261   برلم

 الشركاء لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  امٌن نجٌب السٌد طارق -  242

    25215359:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن

 12261   برلم

 الشركاء لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسن مختارالسٌد طارق -  243

    25215359:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن

 12261   برلم

 الشركاء لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسن مختارالسٌد طارق -  244

    25215359:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن

 12261   برلم

 لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بركات اسماعٌل محمود سامر -  245

:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن الشركاء

 12261   برلم    25215359

 لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  بركات اسماعٌل محمود سامر -  246

:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن الشركاء

 12261   برلم    25215359

 الشركاء لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مطر دمحم حسن ٌاسر -  247

    25215359:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن

 12261   برلم

 الشركاء لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مطر دمحم حسن ٌاسر -  248

    25215359:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن

 12261   برلم

 الشركاء لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  خلف احمد حسنٌن على -  249

    25215359:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن

 12261   برلم

 الشركاء لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  خلف احمد حسنٌن على -  255

    25215359:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن

 12261   برلم

 الشركاء لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  لوٌفى سالمه هلٌل سالم -  251

    25215359:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن

 12261   برلم

 الشركاء لجمٌع موكوله والتولٌع االداره بند ٌضاف  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  لوٌفى سالمه هلٌل سالم -  252

    25215359:  تارٌخ ، اضرار او انتماص الى دون الشركاء لصالح الشركة اغراض كافه لتحمٌك منفردٌن او مجتمعٌن

 12261   برلم

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  موصى شرٌن  تضامن شركة  فؤاد دمحم سعٌد دمحم مرٌم -  253

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  موصى شرٌن  تضامن شركة  فؤاد دمحم سعٌد دمحم مرٌم -  254

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  موصى شرٌن  تضامن شركة  فؤاد دمحم سعٌد دمحم مرٌم -  255

 17299   برلم    25215359



 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 ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  فؤاد دمحم سعٌد دمحم مرٌم -  256

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  فؤاد دمحم سعٌد دمحم مرٌم -  257

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  فؤاد دمحم سعٌد دمحم مرٌم -  258

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عوض ٌوسف حسٌن رحاب -  259

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عوض ٌوسف حسٌن رحاب -  265

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عوض ٌوسف حسٌن رحاب -  261

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عوض ٌوسف حسٌن رحاب -  262

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عوض ٌوسف حسٌن رحاب -  263

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه ستلموا الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عوض ٌوسف حسٌن رحاب -  264

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  موصى شرٌن  تضامن شركة  على الوهاب عبد دمحم احمد -  265

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  موصى شرٌن  تضامن شركة  على الوهاب عبد دمحم احمد -  266

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  موصى شرٌن  تضامن شركة  على الوهاب عبد دمحم احمد -  267

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  على الوهاب عبد دمحم احمد -  268

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  على الوهاب عبد دمحم احمد -  269

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  على الوهاب عبد دمحم احمد -  275

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  موصى شرٌن  تضامن شركة  فؤاد دمحم سعٌد دمحم مرٌم -  271

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  موصى شرٌن  تضامن شركة  فؤاد دمحم سعٌد دمحم مرٌم -  272

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  موصى شرٌن  تضامن شركة  فؤاد دمحم سعٌد دمحم مرٌم -  273

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  فؤاد دمحم سعٌد دمحم مرٌم -  274

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  فؤاد دمحم سعٌد دمحم مرٌم -  275

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  فؤاد دمحم سعٌد دمحم مرٌم -  276

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عوض ٌوسف حسٌن رحاب -  277

 17299   برلم    25215359



 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

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عوض ٌوسف حسٌن رحاب -  278

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  عوض ٌوسف حسٌن رحاب -  279

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عوض ٌوسف حسٌن رحاب -  285

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عوض ٌوسف حسٌن رحاب -  281

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  عوض ٌوسف حسٌن رحاب -  282

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  موصى شرٌن  تضامن شركة  على الوهاب عبد دمحم احمد -  283

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  موصى شرٌن  تضامن شركة  على الوهاب عبد دمحم احمد -  284

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  موصى شرٌن  تضامن شركة  على الوهاب عبد دمحم احمد -  285

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  على الوهاب عبد دمحم احمد -  286

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  على الوهاب عبد دمحم احمد -  287

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  على الوهاب عبد دمحم احمد -  288

 17299   برلم    25215359

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالمه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رضوان صادق فتحى احمد -  289

 27755   برلم    25215315

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالمه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رضوان صادق فتحى احمد -  295

 27755   برلم    25215315

 ، حموله كافه واستالمه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  المولى جاد حسن معوض الحكٌم عبد -  291

 27755   برلم    25215315:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستالمه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  المولى جاد حسن معوض الحكٌم عبد -  292

 27755   برلم    25215315:  تارٌخ

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالمه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسٌن حسنى دمحم على دمحم عالء -  293

 27755   برلم    25215315

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالمه الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسٌن حسنى دمحم على دمحم عالء -  294

 27755   برلم    25215315

 والتولٌع الشركة اداره تكون ان على الشركاء اتفك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رضوان صادق فتحى احمد -  295

 االعمال تكون ان بشرط الشركة اغراض لتحمٌك السلطات كافه وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن الطرفان حك من عنها

 اصول بٌع او برهن تختص التى بالمعامالت ٌخص فٌما اما اغراضها فى وتدخل الشركة بعنوان المدٌر من تصدر التى

:  تارٌخ ، مجتمعٌن الشركاء من صادره تكون ان الغٌر وكذلن والشركة الشركاء حك فى نافذه تكون لكى فٌجب الشركة

 27755   برلم    25215315

 والتولٌع الشركة اداره تكون ان على الشركاء اتفك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  رضوان صادق فتحى احمد -  296

 االعمال تكون ان بشرط الشركة اغراض لتحمٌك السلطات كافه وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن الطرفان حك من عنها

 اصول بٌع او برهن تختص التى بالمعامالت ٌخص فٌما اما اغراضها فى وتدخل الشركة بعنوان المدٌر من تصدر التى

:  تارٌخ ، مجتمعٌن الشركاء من صادره تكون ان الغٌر وكذلن والشركة الشركاء حك فى نافذه تكون لكى فٌجب الشركة

 27755   برلم    25215315



 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

 الشركة اداره تكون ان على الشركاء اتفك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  المولى جاد حسن معوض الحكٌم عبد -  297

 تكون ان بشرط الشركة اغراض لتحمٌك السلطات كافه وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن الطرفان حك من عنها والتولٌع

 بٌع او برهن تختص التى بالمعامالت ٌخص فٌما اما اغراضها فى وتدخل الشركة بعنوان المدٌر من تصدر التى االعمال

 ، مجتمعٌن الشركاء من صادره تكون ان الغٌر وكذلن والشركة الشركاء حك فى نافذه تكون لكى فٌجب الشركة اصول

 27755   برلم    25215315:  تارٌخ

 الشركة اداره تكون ان على الشركاء اتفك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  المولى جاد حسن معوض الحكٌم عبد -  298

 تكون ان بشرط الشركة اغراض لتحمٌك السلطات كافه وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن الطرفان حك من عنها والتولٌع

 بٌع او برهن تختص التى بالمعامالت ٌخص فٌما اما اغراضها فى وتدخل الشركة بعنوان المدٌر من تصدر التى االعمال

 ، مجتمعٌن الشركاء من صادره تكون ان الغٌر وكذلن والشركة الشركاء حك فى نافذه تكون لكى فٌجب الشركة اصول

 27755   برلم    25215315:  تارٌخ

 الشركة اداره نتكو ان على الشركاء اتفك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسٌن حسنى دمحم على دمحم عالء -  299

 تكون ان بشرط الشركة اغراض لتحمٌك السلطات كافه وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن الطرفان حك من عنها والتولٌع

 بٌع او برهن تختص التى بالمعامالت ٌخص فٌما اما اغراضها فى وتدخل الشركة بعنوان المدٌر من تصدر التى االعمال

 ، مجتمعٌن الشركاء من صادره تكون ان الغٌر وكذلن والشركة الشركاء حك فى نافذه تكون لكى فٌجب الشركة اصول

 27755   برلم    25215315:  تارٌخ

 الشركة اداره تكون ان على الشركاء اتفك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسٌن حسنى دمحم على دمحم عالء -  355

 تكون ان بشرط الشركة اغراض لتحمٌك السلطات كافه وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن الطرفان حك من عنها والتولٌع

 بٌع او برهن تختص التى بالمعامالت ٌخص فٌما اما اغراضها فى وتدخل الشركة بعنوان المدٌر من تصدر التى االعمال

 ، مجتمعٌن الشركاء من صادره تكون ان الغٌر وكذلن والشركة الشركاء حك فى نافذه تكون لكى فٌجب الشركة اصول

 27755   برلم    25215315:  تارٌخ

 السٌد المتضامن للشرٌن منفردا والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  السٌد عاطف عشرى -  351

 من وغٌرها واالراضى والعمارات السٌارات من لكال والمروض والرهن والبٌع الشراء فى دمحم السٌد عاطف عشرى/ 

 الحك وكذلن وانشطتها الشركة باعمال ٌتعلك فٌما والشركاء الشركة عن منفردا والتولٌع االداره حك وله الشركة ممتلكات

    25215315:  تارٌخ ، والغٌر للنفس البٌع حك وله وانشطتها بالشركة المتعلمه باالعمال ٌتعلك فٌما الغٌر توكٌل فى

 3795   برلم

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  تادرس كامل فتحى عاصم -  352

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  تادرس كامل فتحى عاصم -  353

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  تادرس كامل فتحى عاصم -  354

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  تادرس كامل فتحى عاصم -  355

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج داود رجاء -  356

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج داود رجاء -  357

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج داود رجاء -  358

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج داود رجاء -  359

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج ادوارد عماد -  315

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج ادوارد عماد -  311

 27444   برلم    25215317



 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 ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج ادوارد عماد -  312

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج ادوارد عماد -  313

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  تادرس كامل فتحى عاصم -  314

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  تادرس كامل فتحى عاصم -  315

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  تادرس كامل فتحى عاصم -  316

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  تادرس كامل فتحى عاصم -  317

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج داود رجاء -  318

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج داود رجاء -  319

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج داود رجاء -  325

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج داود رجاء -  321

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج ادوارد عماد -  322

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج ادوارد عماد -  323

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج ادوارد عماد -  324

 27444   برلم    25215317

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج ادوارد عماد -  325

 27444   برلم    25215317

 والتولٌع االداره حك لتصبح والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  تادرس كامل فتحى عاصم -  326

 ضمن الداخله والمعامالت العمود كافه واجراء الشركة باسم التعامل فى السلطات اوسع وله منفردا المتضامن للشرٌن

 االراضى ولطاع الشركة وممتلكات اصول ورهن واٌجار وشراء وللغٌر للنفس والتنازل البٌع حك وله الشركة غرض

 من االئتمان او االعتماد بطرٌك وااللتراض والشراء والرهن والبٌع للشركة المخصصه والحدات والموالت والمصانع

:  تارٌخ ، والمحاسبه الشركة نشاط ومتابعه المالٌه التصرفات كافه فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع البنون

 27444   برلم    25215317

 والتولٌع االداره حك لتصبح والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  تادرس كامل فتحى عاصم -  327

 ضمن الداخله والمعامالت العمود كافه واجراء الشركة باسم التعامل فى السلطات اوسع وله منفردا المتضامن للشرٌن

 االراضى ولطاع الشركة وممتلكات اصول ورهن واٌجار وشراء وللغٌر للنفس والتنازل البٌع حك وله الشركة غرض

 من االئتمان او االعتماد بطرٌك وااللتراض والشراء والرهن والبٌع للشركة المخصصه والحدات والموالت والمصانع

:  تارٌخ ، والمحاسبه الشركة نشاط ومتابعه المالٌه التصرفات كافه فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع البنون

 27444   برلم    25215317

 والتولٌع االداره حك لتصبح والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  تادرس كامل فتحى عاصم -  328

 ضمن الداخله والمعامالت العمود كافه واجراء الشركة باسم التعامل فى السلطات اوسع وله منفردا المتضامن للشرٌن

 االراضى ولطاع الشركة وممتلكات اصول ورهن واٌجار وشراء وللغٌر للنفس والتنازل البٌع حك وله الشركة غرض

 من ئتماناال او االعتماد بطرٌك وااللتراض والشراء والرهن والبٌع للشركة المخصصه والحدات والموالت والمصانع

:  تارٌخ ، والمحاسبه الشركة نشاط ومتابعه المالٌه التصرفات كافه فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع البنون

 27444   برلم    25215317



 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

 والتولٌع االداره حك لتصبح والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  تادرس كامل فتحى عاصم -  329

 ضمن الداخله والمعامالت العمود كافه واجراء الشركة باسم التعامل فى السلطات اوسع وله منفردا المتضامن للشرٌن

 االراضى ولطاع الشركة وممتلكات اصول ورهن واٌجار وشراء وللغٌر للنفس والتنازل البٌع حك وله الشركة غرض

 من االئتمان او االعتماد بطرٌك وااللتراض والشراء والرهن والبٌع للشركة المخصصه والحدات والموالت والمصانع

:  تارٌخ ، والمحاسبه الشركة نشاط ومتابعه المالٌه التصرفات كافه فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع البنون

 27444   برلم    25215317

 والتولٌع االداره حك لتصبح والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج داود رجاء -  335

 ضمن الداخله والمعامالت العمود كافه واجراء الشركة باسم التعامل فى السلطات اوسع وله منفردا المتضامن للشرٌن

 االراضى ولطاع الشركة وممتلكات اصول ورهن واٌجار وشراء وللغٌر للنفس والتنازل البٌع حك وله الشركة غرض

 من االئتمان او االعتماد بطرٌك وااللتراض والشراء والرهن والبٌع للشركة المخصصه والحدات والموالت والمصانع

:  تارٌخ ، والمحاسبه الشركة نشاط ومتابعه المالٌه التصرفات كافه فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع البنون

 27444   برلم    25215317

 والتولٌع االداره حك لتصبح والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج داود رجاء -  331

 ضمن الداخله والمعامالت العمود كافه واجراء الشركة باسم التعامل فى السلطات اوسع وله منفردا المتضامن للشرٌن

 االراضى ولطاع الشركة وممتلكات اصول ورهن واٌجار وشراء وللغٌر للنفس والتنازل البٌع حك وله الشركة غرض

 من االئتمان او االعتماد بطرٌك وااللتراض والشراء والرهن والبٌع للشركة المخصصه والحدات والموالت والمصانع

:  تارٌخ ، والمحاسبه الشركة نشاط ومتابعه المالٌه التصرفات كافه فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع البنون

 27444   برلم    25215317

 والتولٌع االداره حك لتصبح والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج داود رجاء -  332

 ضمن الداخله والمعامالت العمود كافه واجراء الشركة باسم التعامل فى السلطات اوسع وله منفردا المتضامن للشرٌن

 االراضى ولطاع الشركة وممتلكات اصول ورهن واٌجار وشراء وللغٌر للنفس والتنازل البٌع حك وله الشركة غرض

 من االئتمان او االعتماد بطرٌك وااللتراض والشراء والرهن والبٌع للشركة المخصصه والحدات والموالت والمصانع

:  تارٌخ ، والمحاسبه الشركة نشاط ومتابعه المالٌه التصرفات كافه فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع البنون

 27444   برلم    25215317

 والتولٌع االداره حك لتصبح والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج داود رجاء -  333

 ضمن الداخله والمعامالت العمود كافه واجراء الشركة باسم التعامل فى السلطات اوسع وله منفردا المتضامن للشرٌن

 االراضى ولطاع الشركة وممتلكات اصول ورهن واٌجار وشراء وللغٌر للنفس والتنازل البٌع حك وله الشركة غرض

 من االئتمان او االعتماد بطرٌك وااللتراض والشراء والرهن والبٌع للشركة المخصصه والحدات والموالت والمصانع

:  تارٌخ ، والمحاسبه الشركة نشاط ومتابعه المالٌه التصرفات كافه فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع البنون

 27444   برلم    25215317

 والتولٌع االداره حك لتصبح والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج ادوارد عماد -  334

 ضمن الداخله والمعامالت العمود كافه واجراء الشركة باسم التعامل فى السلطات اوسع وله منفردا المتضامن للشرٌن

 االراضى ولطاع الشركة وممتلكات اصول ورهن واٌجار وشراء وللغٌر للنفس والتنازل البٌع حك وله الشركة غرض

 من االئتمان او االعتماد بطرٌك وااللتراض والشراء والرهن والبٌع للشركة المخصصه والحدات والموالت والمصانع

:  تارٌخ ، والمحاسبه الشركة نشاط ابعهومت المالٌه التصرفات كافه فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع البنون

 27444   برلم    25215317

 والتولٌع االداره حك لتصبح والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج ادوارد عماد -  335

 ضمن الداخله والمعامالت العمود كافه واجراء الشركة باسم التعامل فى السلطات اوسع وله منفردا المتضامن للشرٌن

 االراضى ولطاع الشركة وممتلكات اصول ورهن واٌجار وشراء وللغٌر للنفس والتنازل البٌع حك وله الشركة غرض

 من االئتمان او االعتماد بطرٌك وااللتراض والشراء والرهن والبٌع للشركة المخصصه والحدات والموالت والمصانع

:  تارٌخ ، والمحاسبه الشركة نشاط ومتابعه المالٌه التصرفات كافه فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع البنون

 27444   برلم    25215317

 والتولٌع االداره حك لتصبح والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج ادوارد عماد -  336

 ضمن الداخله والمعامالت العمود كافه واجراء الشركة باسم التعامل فى السلطات اوسع وله منفردا المتضامن للشرٌن

 االراضى ولطاع الشركة وممتلكات اصول ورهن واٌجار وشراء وللغٌر للنفس والتنازل البٌع حك وله الشركة غرض

 من االئتمان او االعتماد بطرٌك وااللتراض والشراء والرهن والبٌع للشركة المخصصه والحدات والموالت والمصانع



 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

:  تارٌخ ، والمحاسبه الشركة نشاط ومتابعه المالٌه التصرفات كافه فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع البنون

 27444   برلم    25215317

 والتولٌع االداره حك لتصبح والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج ادوارد عماد -  337

 ضمن الداخله والمعامالت العمود كافه واجراء الشركة باسم التعامل فى السلطات اوسع وله منفردا المتضامن للشرٌن

 االراضى ولطاع الشركة وممتلكات اصول ورهن واٌجار وشراء وللغٌر للنفس والتنازل البٌع حك وله الشركة غرض

 من االئتمان او االعتماد بطرٌك وااللتراض والشراء والرهن والبٌع للشركة المخصصه والحدات والموالت والمصانع

:  تارٌخ ، والمحاسبه الشركة نشاط ومتابعه المالٌه التصرفات كافه فى الحك وله الشٌكات على والتولٌع البنون

 27444   برلم    25215317

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام والتولٌع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  تادرس كامل فتحى عاصم -  338

:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى غٌرع توكٌل فى الحك وله وتمدمها الشركة نجاح على والعمل والشركات والبنون

 27444   برلم    25215317

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام والتولٌع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  تادرس كامل فتحى عاصم -  339

:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى غٌرع توكٌل فى الحك وله وتمدمها الشركة نجاح على والعمل والشركات والبنون

 27444   برلم    25215317

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام والتولٌع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  تادرس كامل فتحى عاصم -  345

:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى غٌرع توكٌل فى الحك وله مهاوتمد الشركة نجاح على والعمل والشركات والبنون

 27444   برلم    25215317

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام والتولٌع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  تادرس كامل فتحى عاصم -  341

:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى غٌرع توكٌل فى الحك وله وتمدمها الشركة نجاح على والعمل والشركات والبنون

 27444   برلم    25215317

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام والتولٌع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج داود رجاء -  342

:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى غٌرع توكٌل فى الحك وله وتمدمها الشركة نجاح على والعمل والشركات والبنون

 27444   برلم    25215317

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام والتولٌع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج داود رجاء -  343

:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى غٌرع توكٌل فى الحك وله وتمدمها الشركة نجاح على والعمل والشركات والبنون

 27444   برلم    25215317

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام والتولٌع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج داود رجاء -  344

:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى غٌرع توكٌل فى الحك وله وتمدمها الشركة نجاح على والعمل والشركات والبنون

 27444   برلم    25215317

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام والتولٌع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج داود رجاء -  345

:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى غٌرع توكٌل فى الحك وله وتمدمها الشركة نجاح على والعمل والشركات والبنون

 27444   برلم    25215317

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام والتولٌع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج ادوارد عماد -  346

:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى غٌرع توكٌل فى الحك وله وتمدمها الشركة نجاح على والعمل والشركات والبنون

 27444   برلم    25215317

 حكومٌه والغٌر حكومٌهال الجهات كافه امام والتولٌع  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  مسعد فرج ادوارد عماد -  347

:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى غٌرع توكٌل فى الحك وله وتمدمها الشركة نجاح على والعمل والشركات والبنون

 27444   برلم    25215317

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام والتولٌع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج ادوارد عماد -  348

:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى غٌرع توكٌل فى الحك وله وتمدمها الشركة نجاح على والعمل والشركات والبنون

 27444   برلم    25215317

 حكومٌه والغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام والتولٌع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  مسعد فرج ادوارد عماد -  349

:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى غٌرع توكٌل فى الحك وله وتمدمها الشركة نجاح على والعمل والشركات والبنون

 27444   برلم    25215317

 ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  355

 4156   برلم    25215321:  تارٌخ



 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

 ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  351

 4156   برلم    25215321:  تارٌخ

 ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  352

 4156   برلم    25215321:  تارٌخ

 ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  353

 4156   برلم    25215321:  تارٌخ

 ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  354

 4156   برلم    25215321:  تارٌخ

 ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  355

 4156   برلم    25215321:  تارٌخ

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  موصى شرٌن  تضامن شركة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  356

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  موصى شرٌن  تضامن شركة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  357

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  موصى شرٌن  تضامن شركة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  358

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  لٌثىال دمحم سعد صفاء -  359

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  365

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  361

 4156   برلم    25215321

 تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  362

 4156   برلم    25215321: 

 تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  363

 4156   برلم    25215321: 

 تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  364

 4156   برلم    25215321: 

 تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  365

 4156   برلم    25215321: 

 تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  366

 4156   برلم    25215321: 

 تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة ٌةتوص  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  367

 4156   برلم    25215321: 

 احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  368

 الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار احمد العال ابو

 من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك وغرضها

 الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها البنون

:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر الحكومٌه

 4156   برلم    25215321

 احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  369

 الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار احمد العال ابو

 من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك وغرضها

 الجهات وكافه التجارى والسجل هالتجارٌ الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها البنون



 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

:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر الحكومٌه

 4156   برلم    25215321

 احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  375

 الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار احمد العال ابو

 من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك وغرضها

 الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها البنون

:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر الحكومٌه

 4156   برلم    25215321

 احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  371

 الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار احمد العال ابو

 من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك وغرضها

 الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها صٌلهاوتح البنون

:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر الحكومٌه

 4156   برلم    25215321

 احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  372

 الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار احمد العال ابو

 من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك وغرضها

 الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها البنون

:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر الحكومٌه

 4156   برلم    25215321

 احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  373

 الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار احمد العال ابو

 من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك وغرضها

 الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها البنون

:  تارٌخ ، خارجالت عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر الحكومٌه

 4156   برلم    25215321

 احمد العال ابو احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  موصى شرٌن  تضامن شركة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  374

 وغرضها الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار

 البنون من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك

 الحكومٌه الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها

    25215321:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر

 4156   برلم

 احمد العال ابو احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  موصى شرٌن  تضامن شركة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  375

 وغرضها الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار

 البنون من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك

 الحكومٌه الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها

    25215321:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك لطاتالس اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر

 4156   برلم

 احمد العال ابو احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  موصى شرٌن  تضامن شركة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  376

 وغرضها الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار

 البنون من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك

 الحكومٌه الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها

    25215321:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر

 4156   برلم

 احمد العال ابو احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  377

 وغرضها الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار



 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

 البنون من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك

 الحكومٌه الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها

    25215321:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر

 4156   برلم

 احمد العال ابو احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  378

 وغرضها الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك فردامن المتضامن الشرٌن الجزار

 البنون من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك

 الحكومٌه الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها

    25215321:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر

 4156   برلم

 احمد العال ابو احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  379

 وغرضها الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار

 البنون من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك

 الحكومٌه الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها

    25215321:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر

 4156   برلم

 ابو احمد شرٌف / للسٌد والتولٌع االداره حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  385

 الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار احمد العال

 من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك وغرضها

 الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها البنون

:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر الحكومٌه

 4156   برلم    25215321

 ابو احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  381

 الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار احمد العال

 من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك وغرضها

 الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها البنون

:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر الحكومٌه

 4156   برلم    25215321

 ابو احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  382

 الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار احمد العال

 من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك وغرضها

 الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها البنون

:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر الحكومٌه

 4156   برلم    25215321

 ابو احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  383

 الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار احمد العال

 من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض حمٌكت فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك وغرضها

 الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها البنون

:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر الحكومٌه

 4156   برلم    25215321

 ابو احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  384

 الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار احمد العال

 من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك وغرضها

 الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها البنون

:  تارٌخ ، التخارج عمود على ٌعوالتول الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر الحكومٌه

 4156   برلم    25215321



 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

 ابو احمد شرٌف/  للسٌد والتولٌع االداره حك  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  385

 الشركة باسم االلتراض له وٌحك كامال تمثٌال الشركة تمثٌل له وٌحك منفردا المتضامن الشرٌن الجزار احمد العال

 من والشٌكات المستندات جمٌع باستالم الشركة غرض تحمٌك فى السلطات اوسع له وتكون اهدافها ولتحمٌك وغرضها

 الجهات وكافه التجارى والسجل التجارٌه الغرفه امام والتمثٌل الجهات جمٌع مع والتعامل واصدارها وتحصٌلها البنون

:  تارٌخ ، التخارج عمود على والتولٌع الشركة غرض لتحمٌك السلطات اوسع منفردا وله الحكومٌه وغٌر الحكومٌه

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  386

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  387

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  388

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  389

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  395

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الجزار احمد ابوالعال احمد شرٌف -  391

 4156   برلم    25215321

    25215321:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  موصى شرٌن  تضامن شركة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  392

 4156   برلم

    25215321:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  موصى شرٌن  تضامن شركة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  393

 4156   برلم

    25215321:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  موصى شرٌن  تضامن شركة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  394

 4156   برلم

    25215321:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  395

 4156   برلم

    25215321:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  396

 4156   برلم

    25215321:  تارٌخ ، مولهح كافه واستلم الشرٌن تخارج  موصى شرٌن  بسٌطة توصٌة  اللٌثى دمحم سعد صفاء -  397

 4156   برلم

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  398

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  399

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  455

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  451

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  452

 4156   برلم    25215321

:  ختارٌ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الروؤف عبد محمود رافت احمد -  453

 4156   برلم    25215321

    25215322:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم تخارج تم  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم الرحمن عبد احمد دمحم -  454

 25547   برلم



 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

    25215322:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم تخارج تم  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حافظ السٌد نبٌل احمد -  455

 25547   برلم

 المتضامنٌن للشرٌكٌن اصبحت والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم الرحمن عبد احمد دمحم -  456

 25547   برلم    25215322:  تارٌخ ، مجتمعٌن او منفردٌن

 منفردٌن المتضامنٌن للشرٌكٌن اصبحت والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حافظ السٌد نبٌل احمد -  457

 25547   برلم    25215322:  تارٌخ ، مجتمعٌن او

 االول للطرف والتولٌع االداره بند تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فندى دمحم الصادق دمحم احمد ابراهٌم -  458

 بكافه والرهن االلتراض حك وله الشركة باغراض ٌختص فٌما عنها والتولٌع الشركة اداره منفردا دمحم الصادق دمحم احمد

 بكافه الرهن وعمود االئتمانٌه التسهٌالت عمود على التولٌع ذلن سبٌل فى وله الغٌر او البنون لصالح او بنفسه انواعه

 الغٌر او البنون وتوكٌل الغٌر او البنون او نفسه لصالح والمعنوٌه المادٌه الممومات وكافه والمنموالت للعمارات انواعها

 15593   برلم    25215323:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى

 االول للطرف والتولٌع االداره بند تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  فندى دمحم الصادق دمحم احمد ابراهٌم -  459

 بكافه هنوالر االلتراض حك وله الشركة باغراض ٌختص فٌما عنها والتولٌع الشركة اداره منفردا دمحم الصادق دمحم احمد

 بكافه الرهن وعمود االئتمانٌه التسهٌالت عمود على التولٌع ذلن سبٌل فى وله الغٌر او البنون لصالح او بنفسه انواعه

 الغٌر او البنون وتوكٌل الغٌر او البنون او نفسه لصالح والمعنوٌه المادٌه الممومات وكافه والمنموالت للعمارات انواعها

 15593   برلم    25215323:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى

 االول للطرف والتولٌع االداره بند تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فندى دمحم الصادق دمحم احمد ابراهٌم -  415

 بكافه والرهن االلتراض حك وله الشركة باغراض ٌختص فٌما عنها والتولٌع الشركة اداره منفردا دمحم الصادق دمحم احمد

 بكافه الرهن وعمود االئتمانٌه التسهٌالت عمود على التولٌع ذلن سبٌل فى وله الغٌر او البنون لصالح او بنفسه انواعه

 الغٌر او البنون وتوكٌل الغٌر او البنون او نفسه لصالح والمعنوٌه المادٌه الممومات وكافه والمنموالت للعمارات انواعها

 15593   برلم    25215323:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى

 االول للطرف والتولٌع االداره بند تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  فندى دمحم الصادق دمحم احمد ابراهٌم -  411

 بكافه والرهن االلتراض حك وله الشركة باغراض ٌختص فٌما عنها والتولٌع الشركة اداره منفردا دمحم الصادق دمحم احمد

 بكافه الرهن وعمود االئتمانٌه التسهٌالت عمود على التولٌع ذلن سبٌل فى وله الغٌر او البنون لصالح او بنفسه انواعه

 الغٌر او البنون وتوكٌل الغٌر او البنون او نفسه لصالح والمعنوٌه المادٌه الممومات وكافه والمنموالت للعمارات انواعها

 15593   مبرل    25215323:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى

 الصادق دمحم احمد االول للطرف والتولٌع االداره بند تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم الصادق دمحم احمد -  412

 او بنفسه انواعه بكافه والرهن االلتراض حك وله الشركة باغراض ٌختص فٌما عنها والتولٌع الشركة اداره منفردا دمحم

 للعمارات انواعها بكافه الرهن وعمود االئتمانٌه التسهٌالت عمود على التولٌع ذلن سبٌل فى وله الغٌر او البنون لصالح

 بعض او كل فى الغٌر او البنون وتوكٌل الغٌر او البنون او نفسه لصالح والمعنوٌه المادٌه الممومات وكافه والمنموالت

 15593   برلم    25215323:  تارٌخ ، ماذكر

 الصادق دمحم احمد االول للطرف والتولٌع االداره بند تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم الصادق دمحم احمد -  413

 او بنفسه انواعه بكافه والرهن االلتراض حك وله الشركة باغراض ٌختص فٌما عنها والتولٌع الشركة اداره منفردا دمحم

 للعمارات انواعها بكافه الرهن وعمود االئتمانٌه التسهٌالت عمود على التولٌع ذلن سبٌل فى وله الغٌر او البنون لصالح

 بعض او كل فى الغٌر او البنون وتوكٌل الغٌر او البنون او نفسه لصالح والمعنوٌه المادٌه الممومات وكافه والمنموالت

 15593   برلم    25215323:  تارٌخ ، ماذكر

 الصادق دمحم احمد االول للطرف والتولٌع االداره بند تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم الصادق دمحم احمد -  414

 او بنفسه انواعه بكافه والرهن االلتراض حك وله الشركة باغراض ٌختص فٌما عنها والتولٌع الشركة اداره منفردا دمحم

 للعمارات انواعها بكافه الرهن وعمود االئتمانٌه التسهٌالت عمود على التولٌع ذلن سبٌل فى وله الغٌر او البنون لصالح

 بعض او كل فى الغٌر او البنون وتوكٌل الغٌر او البنون او نفسه لصالح والمعنوٌه المادٌه الممومات وكافه والمنموالت

 15593   برلم    25215323:  تارٌخ ، ماذكر

 الصادق دمحم احمد االول للطرف والتولٌع رهاالدا بند تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم الصادق دمحم احمد -  415

 او بنفسه انواعه بكافه والرهن االلتراض حك وله الشركة باغراض ٌختص فٌما عنها والتولٌع الشركة اداره منفردا دمحم

 للعمارات انواعها بكافه الرهن وعمود االئتمانٌه التسهٌالت عمود على التولٌع ذلن سبٌل فى وله الغٌر او البنون لصالح

 بعض او كل فى الغٌر او البنون وتوكٌل الغٌر او البنون او نفسه لصالح والمعنوٌه المادٌه الممومات وكافه والمنموالت

 15593   برلم    25215323:  تارٌخ ، ماذكر



 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

 االول للطرفٌن لتصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن على ٌونس دمحم اسماء -  416

 السلطات كافه ولهما منفردٌن او مجتمعٌن حسٌن على دمحمٌونس واسماء الرحمن عبد المجٌد عبد حسام والثانى

 حكومٌه الغٌر او الحكومٌه الهٌئات او الجهات كافه امام باسمها وٌتعاملوا فٌمثلوها الشركة اغراض لتحمٌك والصالحٌات

 ولتحمٌك الشركة باسم صادره تكون ان بشرط وتفعٌلها الشركة هذه اعمال جمٌع بشان المحاكم امام او البنون وامام

:  تارٌخ ، معامالت او تعهدات اٌه او العمد هذه ببنود اضافات او تعدٌالت باٌه ٌتعلك فٌما اما نافذه لتكون اغراضها

 24392   برلم    25215323

 االول للطرفٌن لتصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن على ٌونس دمحم اسماء -  417

 السلطات كافه ولهما منفردٌن او مجتمعٌن حسٌن على دمحمٌونس واسماء الرحمن عبد المجٌد عبد حسام والثانى

 ومٌهحك الغٌر او الحكومٌه الهٌئات او الجهات كافه امام باسمها وٌتعاملوا فٌمثلوها الشركة اغراض لتحمٌك والصالحٌات

 ولتحمٌك الشركة باسم صادره تكون ان بشرط وتفعٌلها الشركة هذه اعمال جمٌع بشان المحاكم امام او البنون وامام

:  تارٌخ ، معامالت او تعهدات اٌه او العمد هذه ببنود اضافات او تعدٌالت باٌه ٌتعلك فٌما اما نافذه لتكون اغراضها

 24392   برلم    25215323

 االول للطرفٌن لتصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسٌن على ٌونس دمحم اسماء -  418

 السلطات كافه ولهما منفردٌن او مجتمعٌن حسٌن على دمحمٌونس واسماء الرحمن عبد المجٌد عبد حسام والثانى

 حكومٌه الغٌر او الحكومٌه الهٌئات او الجهات كافه امام باسمها وٌتعاملوا فٌمثلوها الشركة اغراض لتحمٌك والصالحٌات

 ولتحمٌك الشركة باسم صادره تكون ان بشرط وتفعٌلها الشركة هذه اعمال جمٌع بشان المحاكم امام او البنون وامام

:  تارٌخ ، معامالت او تعهدات اٌه او العمد هذه ببنود اضافات او تعدٌالت باٌه ٌتعلك فٌما اما نافذه لتكون اغراضها

 24392   برلم    25215323

 االول للطرفٌن لتصبح والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسٌن على ٌونس دمحم اسماء -  419

 السلطات كافه ولهما منفردٌن او مجتمعٌن حسٌن على دمحمٌونس واسماء الرحمن عبد المجٌد عبد حسام والثانى

 حكومٌه الغٌر او الحكومٌه الهٌئات او الجهات كافه امام باسمها وٌتعاملوا فٌمثلوها الشركة اغراض لتحمٌك والصالحٌات

 ولتحمٌك الشركة باسم صادره تكون ان بشرط وتفعٌلها الشركة هذه اعمال جمٌع بشان المحاكم امام او البنون وامام

:  تارٌخ ، معامالت او تعهدات اٌه او العمد هذه ببنود اضافات او تعدٌالت باٌه ٌتعلك فٌما اما نافذه لتكون اغراضها

 24392   برلم    25215323

 وتمرٌر وشراء بٌع من الشركة اصول من تمس  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن على ٌونس دمحم اسماء -  425

 وتولٌع بموافمه اال الشركة حك فى نافذه ٌكون فال وخالفه جدٌد شرٌن ادخال او شخصى حك او تعبى او اصلى عٌنى حك

   برلم    25215323:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل لهما وٌحك فمط مجتمعٌن والثانى االول معا الشرٌكٌن

24392 

 وتمرٌر وشراء بٌع من الشركة اصول من تمس  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  حسٌن على ٌونس دمحم اسماء -  421

 وتولٌع بموافمه اال الشركة حك فى نافذه ٌكون فال وخالفه جدٌد شرٌن ادخال او شخصى حك او تعبى او اصلى عٌنى حك

   برلم    25215323:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل لهما وٌحك فمط مجتمعٌن والثانى االول معا الشرٌكٌن

24392 

 حك وتمرٌر وشراء بٌع من الشركة اصول من ستم  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسٌن على ٌونس دمحم اسماء -  422

 وتولٌع بموافمه اال الشركة حك فى نافذه ٌكون فال وخالفه جدٌد شرٌن ادخال او شخصى حك او تعبى او اصلى عٌنى

   برلم    25215323:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل لهما وٌحك فمط مجتمعٌن والثانى االول معا الشرٌكٌن

24392 

 حك وتمرٌر وشراء بٌع من الشركة اصول من تمس  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  حسٌن على ٌونس دمحم اسماء -  423

 وتولٌع بموافمه اال الشركة حك فى نافذه ٌكون فال وخالفه جدٌد شرٌن ادخال او شخصى حك او تعبى او اصلى عٌنى

   برلم    25215323:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل لهما وٌحك فمط مجتمعٌن والثانى االول معا الشرٌكٌن

24392 

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  احمد حسن رضا احمد -  424

 25239   برلم    25215324

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  شٌحه احمد حسن على دمحم -  425

 25239   برلم    25215324

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن خروج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  احمد حسن على حسن -  426

 25239   برلم    25215324



 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

 كافه وله منفردا حسن على دمحم للشرٌن والتولٌع االداره  متضامن شرٌن  تضامن شركة  احمد حسن رضا احمد -  427

:  تارٌخ ، الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام وتمثٌلها الشركة غرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات

 25239   برلم    25215324

 وله منفردا حسن على دمحم للشرٌن والتولٌع االداره  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  شٌحه احمد حسن على دمحم -  428

:  تارٌخ ، الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام وتمثٌلها الشركة غرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات كافه

 25239   برلم    25215324

 كافه وله منفردا حسن على دمحم للشرٌن والتولٌع االداره  متضامن شرٌن  تضامن شركة  احمد حسن على حسن -  429

:  تارٌخ ، الحكومٌه وغٌر الحكومٌه الجهات كافه امام ثٌلهاوتم الشركة غرض لتحمٌك والصالحٌات السلطات

 25239   برلم    25215324

 والتولٌع الشركة ادارة والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ارمانٌوس حنا جورج شٌرى -  435

 اصول بٌع فٌها بما الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه ولها منفردا غبلاير سمٌر سٌسٌل المتضامن للشرٌن عنها

 التعامل عدا فٌما وذلن اٌضا الغٌر توكٌل حك وله الشركة باسم البنون فى حسابات وفتح وااللتراض ورهنها الشركة

 27198   برلم    25215325:  تارٌخ ، والرهن بالبٌع

 والتولٌع الشركة ادارة والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ارمانٌوس حنا جورج شٌرى -  431

 اصول بٌع فٌها بما الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه ولها منفردا غبلاير سمٌر سٌسٌل المتضامن للشرٌن عنها

 التعامل عدا فٌما وذلن اٌضا الغٌر توكٌل حك وله الشركة باسم البنون فى حسابات وفتح وااللتراض ورهنها الشركة

 27198   برلم    25215325:  تارٌخ ، والرهن بالبٌع

 عنها والتولٌع الشركة ادارة والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  نجٌب غبلاير سمٌر سٌسٌل -  432

 الشركة اصول بٌع فٌها بما الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه ولها منفردا غبلاير سمٌر سٌسٌل المتضامن للشرٌن

 بالبٌع التعامل عدا فٌما وذلن اٌضا الغٌر توكٌل حك وله الشركة باسم البنون فى حسابات وفتح وااللتراض ورهنها

 27198   برلم    25215325:  تارٌخ ، والرهن

 عنها والتولٌع الشركة ادارة والتولٌع االداره تعدٌل تم  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  نجٌب غبلاير سمٌر سٌسٌل -  433

 الشركة اصول بٌع فٌها بما الشركة غرض لتحمٌك السلطات كافه ولها منفردا غبلاير سمٌر سٌسٌل المتضامن للشرٌن

 بالبٌع التعامل عدا فٌما وذلن اٌضا الغٌر توكٌل حك وله الشركة باسم البنون فى حسابات وفتح وااللتراض ورهنها

 27198   برلم    25215325:  تارٌخ ، والرهن

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ارمانٌوس حنا جورج شٌرى -  434

 27198   برلم    25215325

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ارمانٌوس حنا جورج شٌرى -  435

 27198   برلم    25215325

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  نجٌب غبلاير سمٌر سٌسٌل -  436

 27198   برلم    25215325

:  تارٌخ ، حمولها كافه واستلمت الشرٌكه خروج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  نجٌب غبلاير سمٌر سٌسٌل -  437

 27198   برلم    25215325

 23655   برلم    25215325:  تارٌخ ، الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  سٌف رمزى اشرف -  438

 23655   برلم    25215325:  تارٌخ ، الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  سٌف رمزى اشرف -  439

 23655   برلم    25215325:  تارٌخ ، الشرٌن خروج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌب جمٌل سامح -  445

 23655   برلم    25215325:  تارٌخ ، الشرٌن خروج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌب جمٌل سامح -  441

   برلم    25215325:  تارٌخ ، الشرٌن خروج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بسطا انور ثروت اكرامى -  442

23655 

   برلم    25215325:  تارٌخ ، الشرٌن خروج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بسطا انور ثروت اكرامى -  443

23655 

 23655   برلم    25215325:  تارٌخ ، الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  سٌف رمزى اشرف -  444

 23655   برلم    25215325:  تارٌخ ، الشرٌن خروج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  سٌف رمزى اشرف -  445

 23655   برلم    25215325:  تارٌخ ، الشرٌن خروج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌب جمٌل سامح -  446

 23655   برلم    25215325:  تارٌخ ، الشرٌن خروج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لبٌب جمٌل سامح -  447



 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

   برلم    25215325:  تارٌخ ، الشرٌن خروج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بسطا انور ثروت اكرامى -  448

23655 

   برلم    25215325:  تارٌخ ، الشرٌن خروج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  بسطا انور ثروت اكرامى -  449

23655 

 عمود على والتولٌع البٌع فى الحك المتضامن االول للشرٌن  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  هللا جاب ولٌم سامح -  455

 او كل فى الغٌر او النفس توكٌل حك وله للغٌر او االخرى البنون او المصرى االهلى البنن لصالح والرهن االلتراض

    25215329:  تارٌخ ، حكومٌه والغٌر الحكومٌه المصالح وامام والتوثٌك العمارى الشهر مصلحه امام وذلن ماذكر بعض

 11177   برلم

 عمود على والتولٌع البٌع فى الحك المتضامن االول للشرٌن  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  هللا جاب ولٌم سامح -  451

 او كل فى الغٌر او النفس توكٌل حك وله للغٌر او االخرى البنون او المصرى االهلى البنن لصالح والرهن االلتراض

    25215329:  تارٌخ ، حكومٌه والغٌر الحكومٌه المصالح وامام والتوثٌك العمارى الشهر مصلحه امام وذلن ماذكر بعض

 11177   برلم

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  452

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  453

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  454

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  455

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  456

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  457

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  458

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  459

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  465

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  461

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  462

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  463

 4516   برلم    25215329

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  464

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  465

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  466

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  467

 4516   لمبر    25215329



 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

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  468

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  469

 4516   برلم    25215329

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  475

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  471

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  472

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  473

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  474

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  475

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  476

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  477

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  478

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه تالمواس الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  479

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  485

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  481

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  482

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  483

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  484

 4516   برلم    25215329

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  485

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  486

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و رمدٌ  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  487

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  488

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  489

 4516   برلم    25215329



 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

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  495

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  491

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  492

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  493

 4516   برلم    25215329

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  494

 4516   برلم

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  495

 4516   برلم

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  496

 4516   برلم

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  497

 4516   برلم

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  498

 4516   برلم

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  499

 4516   برلم

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  555

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  551

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  552

 4516   برلم    25215329

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  553

 4516   برلم

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  554

 4516   برلم

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  555

 4516   برلم

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  556

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  557

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  558

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  559

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  515

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  511

 4516   برلم    25215329



 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

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  512

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  513

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  514

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  لاسم احمد دمحم محسن -  515

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  لاسم احمد دمحم محسن -  516

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  لاسم احمد دمحم محسن -  517

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  518

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  519

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  525

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  521

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله هكاف واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  522

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستالم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  523

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  524

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  525

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  526

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  527

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  528

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  529

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  535

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  531

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  532

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  533
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  534

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  535

 4516   برلم    25215329

 تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  536

 4516   برلم    25215329: 

 تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  537

 4516   برلم    25215329: 

 تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  538

 4516   برلم    25215329: 

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  539

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  545

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  541

 4516   برلم    25215329

 تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  542

 4516   برلم    25215329: 

 تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  543

 4516   برلم    25215329: 

 تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  544

 4516   برلم    25215329: 

 تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  545

 4516   برلم    25215329: 

 تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  546

 4516   برلم    25215329: 

 تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  547

 4516   برلم    25215329: 

 تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  548

 4516   برلم    25215329: 

 تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  549

 4516   برلم    25215329: 

 تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  555

 4516   برلم    25215329: 

 ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  551

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  552

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  553

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  554

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  555

 4516   برلم    25215329



 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

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  556

 4516   برلم    25215329

 تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  557

 4516   برلم    25215329: 

 تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  558

 4516   برلم    25215329: 

 تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  559

 4516   برلم    25215329: 

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  565

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  561

 4516   برلم    25215329

 : تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  562

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  563

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  564

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  565

 4516   برلم    25215329

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  566

 4516   برلم

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  567

 4516   برلم

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  568

 4516   برلم

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  569

 4516   برلم

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  575

 4516   برلم

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  571

 4516   برلم

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  572

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  573

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  574

 4516   برلم    25215329

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  575

 4516   برلم

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  576

 4516   برلم

    25215329:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  577
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:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  578

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن جتخار  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  579

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  585

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  581

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  582

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  583

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  584

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  585

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  586

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  لاسم احمد دمحم محسن -  587

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  لاسم احمد دمحم محسن -  588

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  لاسم احمد دمحم محسن -  589

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  595

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  591

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  592

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  593

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  594

 4516   برلم    25215329

:  تارٌخ ، حموله كافه واستلم الشرٌن تخارج  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  595

 4516   برلم    25215329

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  596

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  597

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها



 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

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  598

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام ٌلهاوتمث

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  599

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  655

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  651

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن امحس -  652

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  653

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  654

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  655

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة صٌةتو  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  656

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها



 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

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  657

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  658

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  659

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات تالهٌئا وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  615

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  611

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  612

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  العزٌز عبد دمحم الدٌن حسام -  613

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  614

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  615

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام



 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

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  616

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام مثٌلهاوت البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  617

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  618

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  كستٌرو اسماعٌل سالمه دمحم نرمٌن -  619

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  ٌختار

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  625

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  621

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  622

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  623

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  624

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام



 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

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  625

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  626

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  627

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك لشركاءا بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  628

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  629

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  635

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر كٌلتو او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى -  631

 الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى المتضامن

 او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها البنون امام

 ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع التنازل او الرهن

 4516   برلم    25215329:  تارٌخ

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  632

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  633

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها



 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

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  634

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا حدهو له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  635

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  636

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم الدٌن كمال دمحم دمحم -  637

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  638

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  639

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  645

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  641

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  642

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  643

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  644

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  645

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  646

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  647

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  648

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  دمحم احمد ٌسرى دمحم -  649

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع ارهاالد حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  655

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  651

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  652

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  653

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  654

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى لكام

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  هللا ضٌف دمحم محمود دمحم -  655

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  656

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  657

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  658

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون امنفرد وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  لاسم احمد دمحم محسن -  659

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  لاسم احمد دمحم محسن -  665

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  لاسم احمد دمحم محسن -  661

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  662

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  663

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  الشرٌف ٌوسف ٌوسف عماد -  664

 البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل مصطفى

 التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام وتمثٌلها

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى والبٌع

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  665

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام

    25215329:  تارٌخ ، ماذكر بعض او كل فى الغٌر توكٌل او تفوٌض فى احمٌته مع الشركة اصول من اصل الى

 4516   برلم

 مصطفى المتضامن للشرٌن والتولٌع االداره حك تعدٌل  متضامن شرٌن  تضامن شركة  لاسم احمد دمحم محسن -  666

 وتمثٌلها البنون امام الشركة عن التولٌع حك الشركاء بالى دون منفردا وحده له ٌكون والذى الوردانى دمحم مصطفى كامل

 والبٌع التنازل او الرهن او وااللتراض العمارى والشهر الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والجهات الهٌئات وجمٌع المضاء امام
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19373 
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 عمود على والتولٌع الشركة باسم وااللتراض والرهن ماسبك بعض او كل فى الغٌر وتوكٌل وللغٌر للنفس واالٌجار عنها

 19373   برلم    25215331:  تارٌخ ، الشٌكات على والتولٌع البنون من والسحب المدٌنونٌه

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه سلٌم الممصود عبد خالد/  مهندس -  1

 155   برلم    25215351

   برلم    25215351:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه دمحم احمد دمحم دمحم بٌجاد -  2

27132 

   برلم    25215352:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الرحمن عبد دمحم حمدى -  3

14956 



 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

   برلم    25215352:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الرحمن عبد دمحم حمدى -  4

14956 

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه حبشى دمحم الحمٌد عبد فوزى حازم -  5

 25282   برلم    25215352

    25215353:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه مندور ابو الحافظ عبد طه اٌمن -  6

 3535   برلم

   برلم    25215353:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكتها احمد دمحم دمحم فلاير -  7

3535 

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكتٌه مندور ابو الحافظ عبد طه اٌمن -  8

 3535   برلم    25215353

    25215353:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه ابومندور عبدالحافظ طه اٌمن -  9

 3535   برلم

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه مندور ابو الحافظ عبد طه اٌمن -  15

 3535   برلم    25215353

   برلم    25215353:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكتها احمد دمحم دمحم فلاير -  11

3535 

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكتٌه مندور ابو الحافظ عبد طه اٌمن -  12

 3535   برلم    25215353

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه ابومندور عبدالحافظ طه اٌمن -  13

 3535   برلم    25215353

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه مندور ابو الحافظ عبد طه اٌمن -  14

 3535   برلم    25215353

   برلم    25215353:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكتها احمد دمحم دمحم فلاير -  15

3535 

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكتٌه مندور ابو الحافظ عبد طه اٌمن -  16

 3535   برلم    25215353

    25215353:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه ابومندور عبدالحافظ طه اٌمن -  17

 3535   برلم

   برلم    25215357:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه رجائى احمد -  18

24115 

   برلم    25215357:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه رجائى احمد اسالم -  19

24115 

    25215357:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه مورو دمحم احمد السٌد احمد -  25

 25373   برلم

    25215357:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه مورو دمحم احمد السٌد احمد -  21

 25373   برلم

    25215357:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه مورو دمحم احمد السٌد احمد -  22

 25373   برلم

    25215357:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه مورو دمحم احمد السٌد احمد -  23

 25373   برلم

    25215358:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكٌه متولى دمحم امٌن الفتاح عبد -  24

 8735   برلم

    25215358:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه متولى دمحم امٌن الفتاح عبد -  25

 8735   برلم



 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

    25215358:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكٌه متولى دمحم امٌن الفتاح عبد -  26

 8735   برلم

    25215358:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهرو ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه متولى دمحم امٌن الفتاح عبد -  27

 8735   برلم

   برلم    25215358:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  ٌعموب ومجدى صبحى -  28

352 

    25215358:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاهم ٌعموب ومجدى صبحى -  29

 352   برلم

    25215358:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكهما ٌعموب ومجدى صبحى -  35

 352   برلم

    25215358:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركائهم حنا وبشرى ٌعموب مجدى -  31

 352   برلم

 ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركائهم المالن عبد حنا وبشرى جورجى ٌعموب مجدى -  32

 352   برلم    25215358:  تارٌخ

   برلم    25215358:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  ٌعموب ومجدى صبحى -  33

352 

    25215358:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاهم ٌعموب ومجدى صبحى -  34

 352   برلم

    25215358:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكهما ٌعموب ومجدى صبحى -  35

 352   برلم

    25215358:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركائهم حنا وبشرى ٌعموب مجدى -  36

 352   برلم

 ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركائهم المالن عبد حنا وبشرى جورجى ٌعموب ىمجد -  37

 352   برلم    25215358:  تارٌخ

    25215358:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته العجاتى توفٌك دمحم حسٌن -  38

 14284   برلم

   برلم    25215358:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته عثمان دمحم -  39

14284 

    25215359:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه الدسولى محمود احمد -  45

 15388   برلم

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(    وشركاهما واٌهاب حمدى) للطباعه مصر -  41

 15198   برلم    25215359

   برلم    25215359:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاهما واٌهاب حمدى -  42

15198 

   برلم    25215359:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه خلف احمد حسنٌن على -  43

12261 

   برلم    25215359:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه السٌد مختار طارق -  44

12261 

 ومشهر ملخص  تضامن شركة(   وشركاه الوهاب عبد احمد) والمماوالت المشرعات واداره للتورٌدات الرؤٌه -  45

 17299   برلم    25215359:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه

 ملخص  تضامن شركة(   وشرٌكته العزب ٌاسر) والمماوالت المشروعات وادارة للتورٌدات جروب العزب -  46

 17299   برلم    25215359:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر

 ملخص  تضامن شركة(   وشركاه العزب ٌاسر) والمماوالت المشروعات واداره للتورٌدات المصرٌه الرؤٌه -  47

 17299   برلم    25215359:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر



 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

 ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة(   وشركاه الوهاب عبد احمد) والمماوالت المشرعات واداره للتورٌدات الرؤٌه -  48

 17299   برلم    25215359:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه

 ملخص  بسٌطة توصٌة(   وشرٌكته العزب ٌاسر) والمماوالت المشروعات وادارة للتورٌدات جروب العزب -  49

 17299   برلم    25215359:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر

 ملخص  بسٌطة توصٌة(   وشركاه العزب ٌاسر) والمماوالت المشروعات واداره للتورٌدات المصرٌه الرؤٌه -  55

 17299   برلم    25215359:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  احمد حسن وفاطمه حبٌب حلمى احمد شركة -  51

 14834   برلم    25215359

    25215315:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عالم بكر ابو انس هشام -  52

 22722   برلم

    25215315:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه عالم بكر ابو انس هشام -  53

 22722   برلم

   برلم    25215315:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكه على على فتحى رامى -  54

4471 

   برلم    25215315:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه العنٌن ابو العزٌز عبد -  55

27442 

 تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  رضوان صادق فتحى واحمد حسن معوض الحكٌم عبد شركة -  56

 27755   برلم    25215315:  تارٌخ ،

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  حسن معوض الحكٌم وعبد على دمحم عالء -  57

 27755   برلم    25215315

   برلم    25215311:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه احمد دمحم احمد -  58

25197 

    25215314:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه الرجال عبد دمحم غرٌب -  59

 26297   برلم

 23699   برلم    25215314:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه فاٌد احمد -  65

 23699   برلم    25215314:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه فاٌد احمد -  61

 23699   برلم    25215314:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه فاٌد احمد -  62

    25215315:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه على رجب احمد اٌهاب -  63

 15771   برلم

    25215315:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه على رجب احمد اٌهاب -  64

 15771   برلم

   برلم    25215317:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكته كامل ىفتح عاصم -  65

27444 

   برلم    25215317:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكها فرج داود رجاء -  66

27444 

   برلم    25215317:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته كامل فتحى عاصم -  67

27444 

   برلم    25215317:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكها فرج داود رجاء -  68

27444 

   برلم    25215317:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه حبٌب صموئٌل هانى -  69

21115 

   برلم    25215317:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه حبٌب صموئٌل هانى -  75

21115 

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكته موسى حسن محمود حمدى حاتم -  71

 26549   برلم    25215317



 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

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  ضامنت شركة  وشرٌكه موسى حسن محمود حمدى حاتم -  72

 26549   برلم    25215317

    25215317:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه محمود دمحم نفادى احمد -  73

 26549   برلم

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته موسى حسن محمود حمدى حاتم -  74

 26549   برلم    25215317

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه موسى حسن محمود حمدى حاتم -  75

 26549   برلم    25215317

    25215317:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه محمود دمحم نفادى احمد -  76

 26549   برلم

   برلم    25215318:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكٌه امام سٌد دمحم غٌاض -  77

24296 

    25215318:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه ضٌف دمحم السٌد السٌد -  78

 25685   برلم

   برلم    25215318:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته احمد ابو دمحم -  79

25536 

 22375   برلم    25215321:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه كامل احمد -  85

 22375   برلم    25215321:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه كامل احمد -  81

   برلم    25215321:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه دمحم حماده احمد -  82

4156 

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه الرؤوف عبد دمحم محمود رافت -  83

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الجزار احمد العال ابو احمد شرٌف -  84

 4156   برلم    25215321

   برلم    25215321:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه دمحم حماده احمد -  85

4156 

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه الرؤوف عبد دمحم محمود رافت -  86

 4156   برلم    25215321

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه الجزار احمد العال ابو احمد شرٌف -  87

 4156   برلم    25215321

   برلم    25215321:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه شفٌك ابراهٌم -  88

25727 

   برلم    25215321:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه شفٌك ابراهٌم -  89

25727 

   برلم    25215321:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه شفٌك ابراهٌم -  95

25727 

   برلم    25215321:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه شفٌك ابراهٌم -  91

25727 

   برلم    25215322:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه نبٌل الدٌن بدر دمحم -  92

25547 

    25215322:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه الحجاج ابو دمحم حجاج -  93

 19662   برلم

   برلم    25215323:  تارٌخ ، تضامن شركة تولٌع على مصدق  تضامن شركة  وشرٌكه بولس ٌوسف خلف -  94

14515 



 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

    25215323:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة تولٌع على مصدق  بسٌطة توصٌة  وشركاه الكرداسى حسن ابراهٌم شعبان -  95

 18599   برلم

(   وشركاه الصادق دمحم احمد)  المستعمله المستورده السٌارات غٌار لطع وتجارة والتصدٌر لالستٌراد جرٌده شركة -  96

 15593   برلم    25215323:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة

   برلم    25215323:  ختارٌ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه الصادق احمد دمحم -  97

15593 

(   وشركاه الصادق دمحم احمد)  المستعمله المستورده السٌارات غٌار لطع وتجارة والتصدٌر لالستٌراد جرٌده شركة -  98

 15593   برلم    25215323:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة

   برلم    25215323:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الصادق احمد دمحم -  99

15593 

   برلم    25215323:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه المجٌد عبد حسام -  155

24392 

   برلم    25215323:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكها ٌونس دمحم اسماء -  151

24392 

   برلم    25215323:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه المجٌد عبد حسام -  152

24392 

   برلم    25215323:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكها ٌونس دمحم اسماء -  153

24392 

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه موسى على العال دعب العال عبد -  154

 12565   برلم    25215324

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه موسى على العال عبد العال عبد -  155

 12565   برلم    25215324

   برلم    25215324:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عٌد احمد عوض -  156

12565 

   برلم    25215324:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عٌد احمد عوض -  157

12565 

   برلم    25215324:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه عٌد احمد عوض -  158

12565 

   برلم    25215324:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه شٌحه على دمحم -  159

25239 

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه ابراهٌم على احمد الخالك عبد -  115

 12351   برلم    25215324

    25215325:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  شرٌكتهاو هاشم دمحم خالد رشا -  111

 13724   برلم

   برلم    25215325:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه االسالم سٌف احمد -  112

14565 

 26996   برلم    25215325:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه فؤاد -  113

   برلم    25215325:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه سٌف رمزى اشرف -  114

23655 

:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه تاوضروس لبٌب جمٌل ناجى -  115

 23655   برلم    25215325

    25215325:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاه عوٌس الرحمن عبد شركة -  116

 26949   برلم

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  ترافل تاٌجر جولدن وشرٌكها حنا جورج شٌرى -  117

 27198   برلم    25215325



 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

 تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكها غبلاير سمٌر سٌسٌل ترافل تاٌجر جولدن -  118

 27198   برلم    25215325: 

 26996   برلم    25215325:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه فؤاد -  119

   برلم    25215325:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  اسماعٌل الدٌن عالء شركة -  125

25558 

    25215328:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكته محرم حسٌن دمحم السٌد دمحم -  121

 7751   برلم

   برلم    25215329:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه هللا جاب ولٌم سامح -  122

11177 

   برلم    25215329:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكه ولٌم سامح -  123

11177 

    25215335:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه المولى جاد جابر دمحم -  124

 26652   برلم

    25215335:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  والمماوالت الجاهزه للخرسانه البداٌه -  125

 26652   برلم

   برلم    25215335:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركائه احمد عبده باز -  126

2556 

:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه مشهرو ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركائهم احمد عبده وباز دمحم عبده السٌد -  127

 2556   برلم    25215335

 ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشركاؤهم احمد عبده وباز ٌوسف دمحم عبده السٌد دمحم -  128

 2556   برلم    25215335:  تارٌخ

   برلم    25215331:  تارٌخ ، بسٌطة توصٌة عنه ومشهر ملخص  بسٌطة توصٌة  وشرٌكته مهدى حسٌن حفنى -  129

27692 

    25215331:  تارٌخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشرٌكه المنسى الوهاب عبد مجدى -  135

 19373   برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 جنوب وشرٌكه ابراهٌم دمحم مصطفى2315  الماهره جنوب محكمه 2518 لسنه 2315 رلم المضٌه فى ولتى امر -  1

 17843   برلم    25215353:  تارٌخ ، تحمٌل االبتدائٌه الجٌزه

 الولتٌه االمور لاضى من الصادر االبتدائٌه الماهره محكمه ولتٌه امور 2518 لسنه 1 رلم الولتى االمر على بناء -  2

:  تارٌخ ، تحمٌل االبتدائٌه الجٌزه جنوب وشرٌكه زاٌد هللا عبد عالء1  والتصرف االدارهو والحصر التحفظ لجنه عن

 13123   برلم    25215359

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 8712   برلم    25215351:  تارٌخ ، 869    على دمحم مدبولى دمحم -  1

 13986   برلم    25215351:  تارٌخ ، 885    السالب احمد كمال مصطفى طارق -  2

 12492   برلم    25215351:  تارٌخ ، 867    الشربٌنى راشد احمد شرٌف -  3

 12615   برلم    25215352:  تارٌخ ، 953    محمود عطٌه على دمحم فؤاد -  4

 12552   برلم    25215352:  ارٌخت ، 895    العداوى بسٌونى بسٌونى اسامه -  5

 12553   برلم    25215352:  تارٌخ ، 892    احمد السٌد احمد سٌد -  6

 12511   برلم    25215352:  تارٌخ ، 896    االسطى ابراهٌم فتحى مدحت -  7



 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

 15455   برلم    25215352:  تارٌخ ، 886    حنٌن غالى زكى عادل -  8

 15284   برلم    25215352:  تارٌخ ، 952    حسن دمحم الكرٌم عبد دمحم -  9

 14315   برلم    25215352:  تارٌخ ، 899    شلبى العزب دمحم متولى اشرف -  15

 15455   برلم    25215352:  تارٌخ ، 887    حنٌن غالى زكى عادل -  11

 15455   لمبر    25215352:  تارٌخ ، 888    حنٌن غالى زكى عادل -  12

 14184   برلم    25215352:  تارٌخ ، 955    دمحم سٌد فاروق ولٌد -  13

 14955   برلم    25215352:  تارٌخ ، 915    عوض مسٌحه عطٌه مجدى -  14

 14247   برلم    25215352:  تارٌخ ، 956    حسٌن هدٌه حسن احمد دمحم -  15

 14311   برلم    25215352:  تارٌخ ، 954    عفٌفى الحمٌد عبد الحمٌد عبد مصطفى -  16

 13587   برلم    25215353:  تارٌخ ، 926    الغول ابراهٌم دمحم جمال -  17

 6983   برلم    25215353:  تارٌخ ، 926    بحٌرى سٌد بحٌرى -  18

 1952   برلم    25215353:  تارٌخ ، 927    سالم فكرى سالم -  19

 13496   برلم    25215353:  تارٌخ ، 919    متولً عامر العزٌز عبد حسٌنً -  25

 14156   برلم    25215353:  تارٌخ ، 925    سلٌمان احمد عباس حسٌن -  21

 2264   برلم    25215353:  تارٌخ ، 923    مزروع دمحم على الدٌن عالء على -  22

 14327   برلم    25215354:  تارٌخ ، 948    سعد دمحم دمحم بالل -  23

 14742   برلم    25215354:  تارٌخ ، 943    دمحم مهدى لطفى نهى -  24

 13732   برلم    25215354:  تارٌخ ، 953    حسن محمود احمد محمود -  25

 14964   برلم    25215354:  تارٌخ ، 944    ابراهٌم على رفعت عصام -  26

 14349   برلم    25215357:  تارٌخ ، 967    الحمٌد عبد سٌد رحالت مكتب -  27

 14349   برلم    25215357:  تارٌخ ، 967    فودة البالى عبد الحمٌد عبد سٌد -  28

 14383   برلم    25215357:  تارٌخ ، 975    ساوٌرس بطرس شفٌك مدحت -  29

 12998   برلم    25215357:  تارٌخ ، 972    هللا جاد دمحم ابراهٌم الصادق دمحم -  35

 13522   برلم    25215357:  تارٌخ ، 968    سالم عاٌد عٌاد ابراهٌم -  31

 14515   برلم    25215358:  تارٌخ ، 989    الشاهد احمد دمحم هٌثم -  32

 14128   برلم    25215358:  تارٌخ ، 985    تعٌلب دمحم ابراهٌم حمدى محمود -  33

 14635   برلم    25215358:  تارٌخ ، 979    شلبى دمحم الرفاعى هٌثم -  34

 13585   برلم    25215358:  تارٌخ ، 995    التلٌتى زكى دمحم رباب -  35

 14157   برلم    25215358:  تارٌخ ، 983    سلٌمان على عفٌفى دمحم -  36

 14725   برلم    25215358:  ٌختار ، 992    الجٌار الحلٌم عبد حمدى امٌن دمحم -  37

 14551   برلم    25215358:  تارٌخ ، 978    دمحم السٌد ابراهٌم مجدى -  38

 8426   برلم    25215359:  تارٌخ ، 1512    دمحم منصور الدٌن عز دمحم -  39

 8426   برلم    25215359:  تارٌخ ، 1513    دمحم منصور الدٌن عز دمحم -  45

 14582   برلم    25215359:  تارٌخ ، 1553    شندى ابراهٌم الفتاح عبد سامح -  41

 12219   برلم    25215359:  تارٌخ ، 1524    الصحٌه واالدوات السٌرامٌن وتورٌد لتجارة عترٌس -  42

 14988   برلم    25215359:  تارٌخ ، 1555    عوٌس التواب عبد فتحى مصطفى -  43

 13326   برلم    25215359:  تارٌخ ، 1529    شلبى صباح داحم على -  44

 12977   برلم    25215359:  تارٌخ ، 1515    ابراهٌم التونى ابراهٌم وفاء -  45

 14726   برلم    25215359:  تارٌخ ، 1518    العشماوى سعٌد ممدوح خالد -  46

 14474   برلم    25215315:  تارٌخ ، 1535    فهٌم عدلى ٌوسف راضى -  47

 14853   برلم    25215315:  تارٌخ ، 1534    ناشد صبحى الملن عبد محب -  48

 2738   برلم    25215315:  تارٌخ ، 1566    اللطٌف عبد دمحم احمد -  49

 12858   برلم    25215315:  تارٌخ ، 1563    البهائى سعٌد دمحم امٌن دمحم شرٌف -  55

 13192   برلم    25215315:  تارٌخ ، 1551    بخٌت شحاته جمٌل -  51

 6392   برلم    25215315:  تارٌخ ، 1562    مطر احمد على حازم -  52



 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

 6983   برلم    25215315:  تارٌخ ، 926    بحٌرى سٌد بحٌرى -  53

 15595   برلم    25215315:  تارٌخ ، 1542    ابراهٌم مصطفى المعطى عبد هانى -  54

 2912   برلم    25215315:  تارٌخ ، 1555    المولى عبد دمحم حمد ٌاسر -  55

 14794   برلم    25215315:  تارٌخ ، 1557    على عباس دمحم امٌر -  56

 8916   برلم    25215315:  تارٌخ ، 1545    زكرٌا سٌد زكرٌا دمحم -  57

 14687   برلم    25215315:  تارٌخ ، 1565    سالم دمحم سٌد اسماء -  58

 15476   برلم    25215315:  تارٌخ ، 1538    محمود خلٌل رحمى ابراهٌم محمود -  59

 13984   برلم    25215311:  تارٌخ ، 1581    دمحم المعطى عبد التواب عبد المعطى عبد -  65

 14286   برلم    25215311:  تارٌخ ، 1576    دمحم دمحم مصطفً دمحم -  61

 14354   برلم    25215311:  تارٌخ ، 1571    الرحمن عبد زكى هشٌمه دمحم -  62

 13884   برلم    25215314:  تارٌخ ، 1599    حنس ٌوسف جورج ودٌع -  63

 15164   برلم    25215314:  تارٌخ ، 1595    هللا عبد على دمحم فتحى -  64

 12481   برلم    25215314:  تارٌخ ، 1157    الماضى اسماعٌل دمحم خالد -  65

 4144   برلم    25215314:  تارٌخ ، 1154    ٌوسف دمحم احمد عبده باز -  66
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 9361   برلم    25215354:  تارٌخ ، تجارى رهن شطب حافظه  سلٌم عبده رشدى عماد -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

:  تارٌخ ، كلٌا شطبا الرهن شطب(  وشرٌكه عفٌفى ٌوسف عادل) الورق وتصنٌع لتجارة الٌاسر شركه -  1

 2599   برلم    25215315

:  تارٌخ ، كلٌا شطبا الرهن شطب(   وشرٌكه عفٌفى ٌوسف عادل) الورق وتصنٌع لتجاره الٌاسر شركة -  2

 2599   برلم    25215315

 2599   برلم    25215315:  تارٌخ ، كلٌا شطبا الرهن شطب  وشرٌكته ٌوسف عادل -  3

    25215317:  تارٌخ ، تجارى رهن شطب  وشركاه خضر الغنى عبد سمٌر/  د المتكامله للصناعات خضر شركة -  4

 5365   برلم

 4629555مبلغ لٌصبح للشركة الممنوح التموٌل بتخفٌض بٌانات تدوٌن  وشرٌكته جمٌل السٌد ابراهٌم عاطف -  5

:  تارٌخ ، بارط الصناعٌه المنطمه 15 رلم لطعه عنوان وتعدٌل 8555555 بمبلغ جارى حساب فى السحب حد وتعدٌل

 18353   برلم    25215318

    25215321:  تارٌخ ، الرهن تجدٌد  وشركاتهما الباجورى دمحم المادر عبد وكمال ابراهٌم الصناعٌه لاللبان االٌمان -  6

 2187   برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  


