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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن استثمار عمارى ،  421126برلم  25105152، لٌد فى  5555.555س ماله ،  امٌر احمد ٌحٌى دمحم  ، تاجر فرد ، رأ -  1

 ش على حشٌش 11بجهة : 

عن تنظٌم  421104برلم  25105114، لٌد فى  12555.555خدٌجه جالل ابراهٌم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

ش احمد  6، بجهة :  2510لسنه  200زمه  موافمة امنٌه رلم حفالت و دٌكو فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الال

 تٌسٌر ارض الجولؾ

عن مماوالت  421121برلم  25105116، لٌد فى  255555.555دمحم سمٌر عبد الؽنى الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ش الطٌران ناصٌة اسماعٌل المبانى 65وتورٌدات وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات  421111برلم  25105124، لٌد فى  15555.555سحك عزت صادق تادرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  4

 ش مسجد نور االسالم ش عبد العزٌز بٌومى سابما من ش احمد عصمت 0عمومٌه دون مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

عن استثمار  421145برلم  25105111، لٌد فى  55555.555 احمد سالم عبدالونٌس حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  5

 1ش عمر لطفى ناصٌة عبدالحكٌم الرفاعى م  2عمارى ومماوالت عامه وبٌع واٌجار وشراء عمارات وسٌارات ، بجهة : 

برلم  25105121، لٌد فى  555555.555امرى دمحم عزالدٌن عبدالجواد ابراهٌم عرالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

ش جوزٌؾ نٌتو النزهه 15ش طارق خلؾ من 2عن استٌراد وتصدٌر وتورٌدات عمومٌه فٌماعدا االنترنت ، بجهة :  421102

 الجدٌده

عن  421100برلم  25105121، لٌد فى  1555555.555جوزٌؾ جورجى امٌن عازر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 بدالعزٌز فهمىش ع 11مستشفى طبى لجراحه العظام ، بجهة : 

عن  421026برلم  25105131، لٌد فى  155555.555حافظ حلمى عبد ربه عبد العلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش السالم المماولون العرب شمه بالدور الثانى فوق االرضى 12تصدٌر منسوجات ، بجهة : عمار 

عن بالى  421152برلم  25105151، لٌد فى  25555.555،  دمحم حسن عبد اللطٌؾ زعزع  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  0

 ب ماهر بدوى الؾ مسكن 133ستٌشن ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

عن  421165برلم  25105150، لٌد فى  25555.555رفعت خالد مصباح دمحم عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ش اسماء فهمى كلٌة البنات 1ه واستؽالل شاشات عرض مرئٌه ، بجهة : كافٌ

عن تجارة  3333333برلم  25105111، لٌد فى  12555.555احمد ابراهٌم حبٌب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 الدور الثانى 32صمه للمحل سوق التوفٌمٌه فاترٌنه مال 16و14لطع ؼٌار سٌارات ) رولمان بلى ( وكمالٌات السٌارات ، بجهة : 

عن تورٌدات  421154برلم  25105115، لٌد فى  15555.555امل عوض بركات عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

،  2510لسنة  541موافمة امنٌة رلم  -عامة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( وتسوٌك ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت ( 

 1م  11ب  0الدٌنارى ق ش طه  25بجهة : 

عن نورٌد  421124برلم  25105116، لٌد فى  25555.555باسم معتز محمود احمد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

( ، بجهة  2511/  351مواد دعاٌه واعالن ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ( ومماوالت عامه ) موافمه امنٌه برلم 

 بالدور االرضى 2و العال المنطمه الثامنه شمه رلم احمد اب 20: 

عن ادارة  421111برلم  25105115، لٌد فى  12555.555دمحم محمود دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ش سعٌد على 33كافٌترٌا و مطاعم و مالهى و مالعب رٌاضٌه ، بجهة : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن الحمد  421110برلم  25105116، لٌد فى  35555.555فرد ، رأس ماله ،  الطٌب حفنى السٌد عابدٌن  ، تاجر  -  15

 شارع الموات المسلحه ش حسنى مبارن 66دور اول  1للرحالت ) داخل جمهورٌة مصر العربٌه( ، بجهة : شمه 

عن  421156برلم  25105121، لٌد فى  555555.555تامر محمود احمد المصاص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 154برج الٌاسمٌن شمة  14بلون  15، بجهة : لطعه  10و المجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد و التصدٌر فٌما عدا الفمرة 

 حى الواحه

عن استثمار  421111برلم  25105124، لٌد فى  25555.555احمد دمحم الهادى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 احمد نداش د /  15عمارى ، بجهة : 

عن مماوالت  421104برلم  25105121، لٌد فى  155555.555عماد نادى سعد حبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 وحده النمابات 415مشروع  1وتورٌدات فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : عماره 

عن تجارة  421106برلم  25105121، لٌد فى  25555.555سلوى خلٌل اسماعٌل البلبٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 21ؼرفه بالشمه رلم  15ش متولى الشعراوى م  26بلون  21وتوزٌع مستحضرات التجمٌل وتصنٌعها لدى الؽٌر ، بجهة : ق 

 الدور التاسع

تورٌدات وتجاره  عن 421056برلم  25105120، لٌد فى  55555.555على سعد على سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش سعد عوض هللا14المعادن وترمٌل ودهان ، بجهة : 

 421112برلم  25105151، لٌد فى  155555.555هشام ابراهٌم كمال حسٌن عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش دمحم الممرٌفى 10عن جزارة لبٌع اللحوم ، بجهة : 

عن بٌع اثاث ،  421130برلم  25105154، لٌد فى  25555.555، رأس ماله ،   عماد نظٌر حبٌب دمٌان  ، تاجر فرد -  22

 1امتداد مصطفى النحاس حى  20بجهة : ق 

عن تصدٌر ،  421164برلم  25105151، لٌد فى  25555.555سٌد دروٌش فاضل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 الثانى شمه بالدور 11ش متحؾ المطرٌه ناصٌه ش  150بجهة : 

عن  421161برلم  25105150، لٌد فى  15555.555عامر حسن رمضان حسن مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 4ح حسن رضوان ؼرفة داخل شمه اول علوى شمه رلم  1مكتب توزٌع حلوى جافة وعصائر ، بجهة : 

عن  421134برلم  25105115، لٌد فى  125555.555عمر عبد العزٌز دمحم فإاد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

موافمة امنٌة  -مكتب شبكات ونظم المعلومات وبٌع كامٌرات مرالبة ) فٌما عدا االنترنت والكامٌرات الالسلكٌة واالمن والحراسة ( 

 54ش الشروق شمة  65، بجهة :  2510لسنة  514رلم 

عن  421055برلم  25105121، لٌد فى  12555.555رأس ماله ،   مختار اشرؾ مختار السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، -  26

تنظٌم حفالت و مإتمرات و معارض و الامه الحفالت فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمة امنٌه رلم 

 عمارة الطوب الرملى الحى العاشر 10مشروع ال  1، بجهة : عمارة  2510لسنه  520

عن بال  421110برلم  25105151، لٌد فى  15555.555مجدى رٌاض حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   بٌشوى -  21

لدس دٌر  24، بجهة :  2510لسنة  441استٌشن ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( موافمة امن رلم 

 المالن

عن  421113برلم  25105115، لٌد فى  155555.555ماله ،  طارق عبد الرحمن عدلى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس  -  21

 عمرو بن العاص ش الزهور شمه بالدور االرضى 11مكتب نمل بضائع ، بجهة : 

عن مكتبه ،  421156برلم  25105115، لٌد فى  15555.555جمال السعٌد محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 ج الناصرىشارع الخلٌ 1بجهة : محل باالرضى 

عن  421153برلم  25105121، لٌد فى  55555.555صابرٌن فإاد عبدالواحد دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ش عرٌان تادرس 21ورشة احذٌه ، بجهة : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن موزع  421101برلم  25105125، لٌد فى  15555.555احمد حسام كمال محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 المنطمة االولى 03ش الطٌران ب  65ستلزمات طب االسنان ، بجهة : م

عن منفذ  421165برلم  25105122، لٌد فى  12555.555مجدى احمد تهامى احمد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ش الرشٌدى عمارات مساكن التعمٌر شٌراتون المطار 36بٌع زٌوت شل ، بجهة : 

عن  421051برلم  25105120، لٌد فى  15555.555عبدالرحمن سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حنان سلٌمان  -  33

 ش عبدالهادى الخولى شمه4تورٌدات عمومٌه ومماوالت فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

عن استثمار  421011برلم  25105135، لٌد فى  15555.555سٌد ٌحٌى عبدالعزٌز حلمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 سابما 11ش عثمان عبدالحفٌظ  4عمارى ، بجهة : 

عن  421032برلم  25105131، لٌد فى  15555.555عاطؾ سامى سلٌمان السنباطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ش دمحم عمر من ش احمد عرابى عٌن شمس الشرلٌه 43صٌانة محمول ، بجهة : محل 

عن  421115برلم  25105151، لٌد فى  555555.555وه دمحم حجاج محرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد علٌ -  36

(  و توكٌالت تجارٌة و تورٌدات عمومٌه )دون مجاالت 10و المجموعه  6من المجموعه  36استٌراد و تصدٌر)فٌما عدا الفمرة 

تورٌد و تركٌب كافه مكونات محطات الطاله الشمسٌه و طاله الرٌاح و  الدعاٌة و االعالن( و الطاله البدٌله شامله تصمٌم و انشاء و

 ش الشرطه 11تورٌد و تشؽٌل و صٌانه محطات معالجه المٌاه و الخدمات البترولٌه )فٌما عدا السوالر و البنزٌن( ، بجهة : 

عن  421136برلم  25105153، لٌد فى  155555.555محمود كمال ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

التدرٌبات االدارٌه والتسوٌمٌه وتطوٌر االعمال وتمدٌم المشوره الفنٌه فى مجال الموارد البشرٌه فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت 

ش 125الدور الخامس  25، بجهة : شمه  2510/233واالنترنت واالمن والحراسه وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه 

 ىالمٌرؼن

عن تورٌدات  421144برلم  25105151، لٌد فى  15555.555هشام سمٌر دٌمترى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 عمارات شروق الثانوٌه الجوٌه خلؾ النادى االهلى 220عمومٌه دون مجاالت الدعاٌة و االعالن ، بجهة : 

عن مطعم ،  421114برلم  25105116، لٌد فى  15555.555  اٌهاب عادل مصطفى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  30

 ش ٌوسؾ عباس من خض التونى 25بجهة : 

عن تورٌدات  421131برلم  25105111، لٌد فى  15555.555دمحم ٌحٌى دمحم عزت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش ابوبكر الصدٌك64عمومٌه فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

عن  421143برلم  25105111، لٌد فى  15555.555عبد هللا ابراهٌم عبد هللا ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

، بجهة :  2510/  440العاب فٌدٌو جٌم وبالى استٌشن ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( موافمه امنٌه 

 ش الممرٌزى محل باالرضى 51

عن تورٌد  421162برلم  25105122، لٌد فى  55555.555مصطفى شرٌؾ لاسم عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

جمٌع انواع اجهزه الحاسب االلى واجهزه كمبٌوتر ولطع ؼٌار الحاسبات االلٌه وصٌانه االجهزه بمختلؾ انواعها وتورٌد وتركٌب 

شركات واالفراد ) فٌما عدا االنترنت  واالمن والحراسه  والكامٌرات الالسلكٌه ( ) االجهزه االمنٌه وانظمه  كامٌرات المرالبه لل

 ش شرٌؾ متفرع من ش المدٌنه المنوره 6( ، بجهة :  2510/ 316وبعد الحصول  على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه امنٌه 

عن سوبر  421031برلم  25105131 ، لٌد فى 15555.555شرٌؾ عادل ٌوسؾ بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 ش المسٌرى 16ماركت ، بجهة : 

عن دعاٌه  421154برلم  25105151، لٌد فى  55555.555حازم عبده دمحم دمحم ابو سنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

الحصول على التراخٌص واعالن وتسوٌك للؽٌر وتنظٌم معارض ومإتمرات ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد 

 43ش النزهه مشروع رابعه االستثمارى الدور الرابع شمه  21( ، بجهة :  2510/  431الالزمه ( ) موافمه 

عن تجارة  421166برلم  25105150، لٌد فى  15555.555وائل دمحم دمحم ابوالفتوح شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش عبدالحمٌد بدوى روشه الشٌراتون 114ى البهو فندق رادٌسون بلو هلٌوبولٌس الكائن متواجد ف 1عطور ، بجهة : محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  421115برلم  25105111، لٌد فى  15555.555محمود فرٌد عبد السالم عبد المادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 جسر السوٌس 160عمارات الموات المسلحه عمارة 3تركٌب زجاج سٌارات ، بجهة : 

عن بٌع السوست  421113برلم  25105124، لٌد فى  2555.555سٌد هالل ابراهٌم اللٌثى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 3والٌاٌات ، بجهة : بجوار سور مركز شباب االزبكٌه بشارع نمطة السبتٌه فاترٌنه من الطرٌك العام 

عن  421020برلم  25105131، لٌد فى  5555.555له ،  توفٌك على عبد العاطى حفناوى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  41

 ش على الجندى المنطمه الثانٌه 26تسوٌك دلٌل طبى ، بجهة : الدور االرضى مكتب ادارى 

عن تورٌدات  421024برلم  25105131، لٌد فى  35555.555رشا حسنى عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 زهراء مدٌنة نصر 2513مبٌوتر واالنترنت ، بجهة : عمومٌة دون مجاالت الك

عن تعبئة  421131برلم  25105153، لٌد فى  15555.555محمود دمحم ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ش امٌن باشا الشمسى 1و  6عمار  11وتورٌد الفاكهه والخضروات بكافة انواعها ، بجهة : محل 

عن تنمٌه الموارد  421121برلم  25105152، لٌد فى  2555.555ل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  انجى مجدى كما -  51

 3مدخل  3( ، بجهة : عماره  2510/  555البشرٌه ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ) موافمه امنٌه 

 نصر ج ( خلؾ الحرب االلكترونٌه جنوب م 24عمائر العمارٌه ) ق 

عن بٌع  421122برلم  25105111، لٌد فى  15555.555على رمضان حمٌده جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ش وابور المٌاه66حلوى من عجٌن ، بجهة : 

عن العاب  421152برلم  25105121، لٌد فى  15555.555احمد اٌمن دمحم المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ش ابن سندر برج السماح 5، بجهة :  2510لسنه  312ت و كافٌه موافمة امنٌه رلم انترن

عن مطعم بٌع  421112برلم  25105125، لٌد فى  15555.555حازم سمٌر دمحم توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 شارع االسماعٌلٌه زهراء مدٌنة نصر 1عمار  5ماكوالت جاهزة ، بجهة : محل 

عن  421021برلم  25105135، لٌد فى  155555.555هاب رمزى مصباح ابراهٌم فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌ -  55

 ش فإاد عبد الحكٌم عمارات المهندسٌن 2تورٌد اجهزة رٌاضٌه ، بجهة : 

عن تورٌد  421132برلم  25105153، لٌد فى  555555.555مروه كمال احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 م سابعه 61بلون  1ش ذاكر حسٌن ق  21ادوات منزلٌه واستٌراد وتصدٌر ، بجهة : 

عن تجارة احذٌه  421151برلم  25105151، لٌد فى  15555.555دمحم رضا دمحم محفوظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 حمرش المعز لدٌن هللا الؽورٌه محل باالرضى الدرب اال 21جمله ، بجهة : 

عن تجارة  421111برلم  25105115، لٌد فى  15555.555مصطفى سعٌد حسانى ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بالدور االرضى 4زهراء مدٌنة نصر الحى العاشر وحده ادارٌة رلم  255محمول ، بجهة : عمارة 

عن استثمار عمارى  421155برلم  25105151فى  ، لٌد 5555.555عمرو سٌد احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 ش هالل عشاوى من ترعه الجندى11ومماوالت عامه ، بجهة : 

عن تصدٌر  421114برلم  25105111، لٌد فى  25555.555فارس اسامه ادٌب فلتس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ج ش الزٌتون ؼرفه من الشمه 26، بجهة : وتورٌدات عمومٌه فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن والكمبٌوتر 

عن تجاره  421151برلم  25105115، لٌد فى  55555.555ممتاز سعٌد ٌسرى عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 م سابعه محل باالرضى 11بلون  6ش تهامه لطعه  11لطع ؼٌار سٌارات بالتجزئه ، بجهة : 

عن تورٌد  421111برلم  25105116، لٌد فى  25555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    فٌصل دمحم كامل عبدالعلٌم -  62

 وصٌانة تكٌٌؾ ، بجهة : ش الوفاء من ش حسنى مبارن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع لطع ؼٌار  421112برلم  25105116، لٌد فى  55555.555شادى احمد دمحم جالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 مول كوٌن 25شارع الخلٌفه المامون محل رلم  65 كمبٌوتر ، بجهة : عمار رلم

عن تنظٌم  421150برلم  25105115، لٌد فى  55555.555ولٌد المهدى محمود دمحم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

،  2515سنة ل 211موافمة امنٌة  -وادارة معارض ومنشات رٌاضٌة ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( 

 6م  41ق  33شارع لورشى المنطمة السادسة  1عمار  1بجهة : شمة 

عن تجارة تكٌٌفات  421161برلم  25105121، لٌد فى  5555.555دمحم سالم صالح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ش تمسٌم الرلابه االدارٌه 111وفالتر مٌاه ، بجهة : 

عن المماوالت  421161برلم  25105122، لٌد فى  155555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  نبٌل شاكر شلبى فرج  ،  -  66

 ش الورشة عزبة الهجانه 1والتورٌدات العامه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( ، بجهة : 

لٌة ، عن صٌد 421151برلم  25105122، لٌد فى  15555.555كوثر فاضل دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 51بلون  14ش كابول ق  31بجهة : 

 421122برلم  25105152، لٌد فى  155555.555حسٌن عزالدٌن حسٌن على مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 2عمار  1عن مماوالت عامة وتورٌد آالت وتورٌد معدات ورش وتورٌد معدات خفٌفه ، بجهة : ؼرفة بالشمة بالدور االول مدخل 

 جنوب 24ش حسن المؤمون لطعة  -عمائر مشروع 

عن اعمال هندسه  421162برلم  25105150، لٌد فى  15555.555دمحم سٌد شولى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 ش السٌد نصر ترعه الؽزالى 5و مماوالت ، بجهة : 

عن دٌكورات  421112برلم  25105111د فى ، لٌ 12555.555حسن عثمان فهمى ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 زهراء م نصر الحى العاشر 2521وتشطٌبات ، بجهة : عمار 

عن دار  421115برلم  25105111، لٌد فى  35555.555اشرؾ على عبد الفتاح مروان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

( ، بجهة :  2510لسنه  401المصاحؾ ( ) موافمه امنٌه نشر ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه و

 2شمه  2ب عمارات العبور الدور  25

برلم  25105114، لٌد فى  15555.555عبدالرإوؾ ابراهٌم محمود ابراهٌم الملٌجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 23، بجهة :  2510لسنه  530والة امنٌه رلم عن تسوٌك عمارى )فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و االنترنت ( م 421110

 4شٌراتون سابما ش فإاد حبٌب حالٌا شمة  1142ش عباد الرحمن مربع 

عن  421123برلم  25105116، لٌد فى  55555.555دمحم عبدالعلٌم عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 22ش جوزٌؾ تٌتو شمه  124:  تشطٌبات مع الحكومه والجهات الملزمه بالخصم ، بجهة

عن  421126برلم  25105116، لٌد فى  55555.555ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ش فائك جبرٌل ح المبه 12مماوالت انشاء و رصؾ الطرق ، بجهة : 

عن تورٌدات  421154برلم  25105121، لٌد فى  15555.555سامح حنا وهٌب رزق هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ش كلوت بن 41عمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( وتطرٌز ، بجهة : محل باالرضى 

عن مكتب نمل ،  421111برلم  25105125، لٌد فى  55555.555اٌهاب حسٌن سلٌمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بالدور الثالث 15لرٌش الحى العاشر شمه  صمر 14بلون  22بجهة : عماره 

 421116برلم  25105125، لٌد فى  555555.555سامٌه دمحم وجٌه الدٌن عطٌه مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

ن( و عن تعبئه و توزٌع و تورٌد المواد الؽذائٌه و ادارة المطاعم و كافٌهات و تورٌدات عمومٌه)دون مجاالت الدعاٌة و االعال

 شارع االسماعٌلٌه الحى العاشر زهراء مدٌنه نصر شمة بالدور الثالث 0تصدٌر ، بجهة : عمار 

عن  421164برلم  25105122، لٌد فى  15555.555عادل فرحات عبد الوهاب عواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 اخر مصطفى النحاسش متولى الشعراوى عزبه الهجانه  14تجاره مستلزمات سٌارات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن  421025برلم  25105135، لٌد فى  15555.555مصطفى محمود مصطفى العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 2الدور  4ش عبدالهادى الخولى الواٌلى شمة  13تورٌدات عمومٌه)دون الدعاٌة و االعالن( و مماوالت ، بجهة : 

عن تدرٌب  421114برلم  25105151، لٌد فى  15555.555، رأس ماله ،  سعاد ٌسن عمران خلٌؾ  ، تاجر فرد  -  15

بالدور  5ش مصطفى النحاس م ثامنه شمه رلم  0لؽات ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

 الثالث

عن تجارة  421113برلم  25105151، لٌد فى  55555.555ٌوسؾ سعد صادق سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش بنى عمٌل من سراى المبه 1السجائر ومستلزمات التدخٌن ، بجهة : 

عن  421124برلم  25105152، لٌد فى  155555.555ترٌز هانى ٌوسؾ رزق هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 محل بالدور االرضى 11بلون  26سابع لطعه عبدالشافى دمحم الحى ال35مماوالت عامه واعمال هندسٌه وتورٌدات ، بجهة : 

عن المماوالت  421140برلم  25105151، لٌد فى  15555.555اٌمن ٌوسؾ امام دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 الحى السابع 5بالدور  0ش الخلٌفه الظافر شمه  11العامة واالستثمار العمارى ، بجهة : 

عن مكتب  421101برلم  25105114، لٌد فى  15555.555  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وائل صالح عبد الحمٌد دمحم -  14

 أ ش مصر والسودان 15نمل ، بجهة : 

عن  421111برلم  25105116، لٌد فى  5555.555اشرؾ عبدالمنعم ابراهٌم البرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 شركات البترول مكرر ش 1توزٌع و تجارة مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن  421116برلم  25105124، لٌد فى  155555.555فهمى عنتر فهمى ابراهٌم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

ش عناٌات الحكٌم ناصٌه ش  1تورٌدات عمومٌه )دون مجاالت الدعاٌة و االعالن( و مماوالت عامه و صٌانه االجهزة ، بجهة : 

 عبدالخالك من سلٌم االول

عن ورشه  421141برلم  25105111، لٌد فى  255555.555خالد عٌسى احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش جسر السوٌس 225مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : 

 عن مماوالت 421010برلم  25105135، لٌد فى  15555.555اسماء رمضان احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش سعٌد من طومانباى 12عامه و تورٌد مواد بناء ، بجهة : 

عن تصدٌر  421131برلم  25105154، لٌد فى  55555.555محمود دمحم احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 شارع بٌبرس الحمزاوى الكبٌر 4وتجارة المشة ، بجهة : 

عن تورٌد  421151برلم  25105115، لٌد فى  155555.555ماله ،   فادى سمعان عجٌب سمعان  ، تاجر فرد ، رأس -  05

 ش احمد فتحى ناصؾ االمٌرٌه 20مستلزمات الجٌم ، بجهة : 

عن تورٌد  421151برلم  25105115، لٌد فى  155555.555فادى سمعان عجٌب سمعان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 خارجه المطرٌه شمةش السوٌفى من  35مستلزمات الجٌم ، بجهة : 

عن بالى استٌشن  421111برلم  25105125، لٌد فى  55555.555على على حسن عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

، بجهة : امتداد رمسٌس محل رلم  2510لسنة  462) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( موافة امن رلم 

 هماتالمجمع التجارى والم 5

عن الامه و  421011برلم  25105135، لٌد فى  5555.555حسن احمد دمحم احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 2510لسنه  425تنظٌم و ادارة مإتمرات و ندوات )فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الالزمه( موافمة امنٌه رلم 

 راهٌم حدائك الزٌتون شمهش الدكتور خلٌل اب 11، بجهة : 

عن تصدٌر ،  421051برلم  25105120، لٌد فى  55555.555سامى عطٌه زكى شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

 بجهة : ش عبد هللا سالم الهجانه شمه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عن تدرٌب  421022برلم  25105131، لٌد فى  255555.555سلوى دمحم الششتاوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

( ،  2510/  531موسٌمى ( ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه امنٌه  -وتنمٌه مهارات ) رسم 

 ش متحؾ المطرٌه عٌن شمس الشرلٌه 45بجهة : 

عن تجاره  421035 برلم 25105131، لٌد فى  5555.555محمود محسن دمحم حسن سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 الدور االرضى 15عمارات مجلس الدفاع الوطنى محل رلم  1لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن الامه واداره  421025برلم  25105131، لٌد فى  5555.555هناء جمال حسن الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 ؼرفه من الشمه الشروق 5لثانى شمه م الدور ا 155اسكان شباب  135كافتٌرٌات ، بجهة : عماره 

عن تجارة و بٌع و  421142برلم  25105151، لٌد فى  45555.555صفاء احمد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

ش كلٌوباترا محل  43شراء و تورٌد مهمات المكاتب و صٌانتها و التورٌدات العمومٌه دون مجاالت الدعاٌة و االعالن ، بجهة : 

 الدور الثانى 0رلم 

عن تسوٌك  421121برلم  25105151، لٌد فى  55555.555خالد مصطفى حسن مظهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

عمارى واالستثمار العمارى فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه 

 رانش الط35ٌ، بجهة :  2510/461

عن تجارة  421133برلم  25105153، لٌد فى  55555.555كرٌم احمد مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 عمارات رامو امام النادى االهلى طرٌك النصر محل 1مالبس جاهزة جمله ، بجهة : 

عن دعاٌه  421150برلم  25105150، لٌد فى  55555.555عماد عبده سعدهللا عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ش الفتح من شارع ابراهٌم عبدالرازق 16واعالن ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : 

عن تورٌدات  421151برلم  25105150، لٌد فى  25555.555رٌحاب احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ش بطرس ؼالى باشا 25و االعالن ، بجهة : شمه بالعمار عمومٌه دون مجاالت الدعاٌة 

عن  421161برلم  25105150، لٌد فى  15555.555سعٌد فرج هللا عبدالؽنى ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 ش الشٌخ رمضان من ش مسجد الرضا من ش احمد عصمت15ورشه حداد والموٌتال ، بجهة : 

عن تورٌدات  421111برلم  25105111، لٌد فى  155555.555ن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود سٌد خلٌل حسٌ -  154

كهربائٌه وتورٌد وصٌانه مستلزمات الكمبٌوتر واحبار وكابالت فٌما االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه 

 ش عبدالرحمن لراعه من ش المحطه1، بجهة :  2510/404

عن تصمٌمات  421105برلم  25105114، لٌد فى  15555.555دمحم هٌكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم عادل -  155

 24( ، بجهة :  2510/  312لوجوهات زبنارات ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه امنٌه رلم 

 ش عبد الحمٌد حجاج من مكتب العمل عٌن شمس الؽربٌه

عن  421101برلم  25105114، لٌد فى  15555.555مراد احمد عبد الفتاح عبد المطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

ش  16( ، بجهة :  2510/  401العاب بالى استٌشن ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه امنٌه 

 سابما 1 - 1 البٌلسان من شجره مرٌم الدور االرضى شمه

عن مماوالت  421103برلم  25105121، لٌد فى  55555.555حنا نوح جرس ؼرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 وتورٌدات عامه دون مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : ح السعٌد من ش عمر ابن الخطاب

عن  421115برلم  25105150، لٌد فى  25555.555هانى صادق منصور ابونصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

ش سلٌمان الحلبى الدور  15تورٌد مستلزمات المصانع و الشركات و التورٌدات العمومٌه دون مجاالت الدعاٌة و االعالن ، بجهة : 

 34الثانى فوق االرضى وحده 

عن تعلٌم  421106برلم  25105114، لٌد فى  15555.555نٌفٌن سمٌر مٌخائٌل حنس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

، بجهة  2510لسنة  551موافمة امنٌة رلم  -فنون الرسم والموسٌمى ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( 

 1ش ابراهٌم النجار شمة  10: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 0 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 421125برلم  25105115فى  ، لٌد 35555.555اٌمن عبد العظٌم عبد الحلٌم الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 م االمٌرٌه 3ب مدخل  15عن كافٌه )فٌما عدا الكحولٌات ( ، بجهة : 

عن بماله ،  421135برلم  25105111، لٌد فى  15555.555امٌر سٌد ابراهٌم على بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش سلٌم االول حلمٌة الزٌتون 112بجهة : 

عن تورٌدات  421120برلم  25105111، لٌد فى  55555.555دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ابراهٌم  -  112

 ش زكرى مٌدان النعام المدٌم حلمٌه الزٌتون شمه 16عمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( ، بجهة : 

عن تورٌد  421151برلم  25105121 ، لٌد فى 15555.555عمر دمحم ابوالعدب عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 مٌدان المطرٌة العمومى شمه 01االجهزة الطبٌة و االثاث المكتبى ، بجهة : 

عن  421112برلم  25105124، لٌد فى  15555.555دمحم حمدى عبدالسالم عبدالبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 صمر لرٌش الحى العاشر 13بلون  31عمار  6ورشه صٌانه سٌارات ، بجهة : محل 

عن  421111برلم  25105125، لٌد فى  15555.555كرم نصرى بساده بسكالس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 1مساكن اطلس م الحى العاشر مدخل  115تورٌدات عمومٌه دون مجاالت الدعاٌة و االعالن ، بجهة : عمارة 

عن العاب  421130برلم  25105111، لٌد فى  15555.555، رأس ماله ،   احمد دمحم كلحى احمد حمد  ، تاجر فرد -  116

ش  3، بجهة :  2510لسنة  315بالى استٌشن ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( موافمة امن رلم 

 المستشار دمحم محمود عطٌه من سلٌم االول

عن دراى كلٌن  421144برلم  25105111، لٌد فى  15555.555ماله ،   سٌد رمضان سٌد خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس -  111

 عمارات التوفٌمٌه من مهدى عرفه حى الواحه الحى العاشر 3، بجهة : 

عن  421155برلم  25105121، لٌد فى  35555.555دمحم حٌدر بؽدادى فرٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 شارع حافظ رمضان 5ابراج بالزا ج  6دور  61 كوافٌر حرٌمى ، بجهة : شمة

عن  421165برلم  25105122، لٌد فى  155555.555صبرى عدلى عبد هللا عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 ش الشركات من الخلٌفه الظافر الحى السادس 115مطعم كشرى وحلوانى ومشوٌات ، بجهة : ب

عن تجاره مالبس  421034برلم  25105131، لٌد فى  5555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   عمرو دمحم انٌس دمحم  ، -  125

 ش داٌر الناحٌه الواٌلى الكبٌر 34جاهزة ، بجهة : محل بالعمار 

عن اتٌلٌه  421012برلم  25105135، لٌد فى  15555.555منال عبدالفتاح دمحم مسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ش عبدالمنعم رٌاض 41صٌل المالبس ) دون الزى العسكرى( ، بجهة : لتصمٌم وتف

عن دعاٌة و  421151برلم  25105150، لٌد فى  15555.555دمحم البدرى على امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

ش السٌده خدٌجه من  22، بجهة :  2510لسنه  412اعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و االنترنت موافمة امنٌه رلم 

 ابوالفتوح عبدهللا

عن مكتب تاجٌر  421143برلم  25105151، لٌد فى  3555.555دمحم على الشناوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 بالدور االول 14ش العٌاده الحى العاشر زهراء مدنٌه نصر شمه  1116سٌارات ، بجهة : عماره 

عن  421105برلم  25105114، لٌد فى  555555.555ٌم عبد الرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم ابراهٌم ابراه -  124

( والتوكٌالت التجارٌه وتجاره االدوات المنزلٌه وتجاره  10والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمره 

 ش سمٌر عبد الرإوؾ 24السٌارات ، بجهة : 

عن  421131برلم  25105115، لٌد فى  555555.555ٌد عبد الكرٌم رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد س -  125

ش احمد عٌسى تمسٌم االمل ثانى خلؾ سوق  4استٌراد وتصدٌر اثاث وتورٌدات عمومٌه دون مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

 الدور االول علوى ببرج الرضا 1المنال مكتب رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن خدمات  421115برلم  25105124، لٌد فى  155555.555ضا حسٌن دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ر -  126

 ش الجبرتى 5النمل الدولى والبرى والبحرى ، بجهة : 

عن استثمار  421155برلم  25105121، لٌد فى  5555.555رضوه ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 14سابما بجوار مدرسة نبٌل الولاد االعدادٌه شمه  15ش االنتصار حالٌا  15، بجهة :  عمارى

عن بٌع  421166برلم  25105122، لٌد فى  25555.555اٌمان دمحم وهبه المبروصلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ش احمد عبد اللطٌؾ عزبه حماده 4البان ، بجهة : 

، لٌد فى  25555.555السوٌدى انترناشونال للتورٌدات الكهربائٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -خٌر محمود دمحم ابو ال -  120

ٌولٌو محل رلم  26ش  5عن تورٌدات كهربائٌه وعمومٌه دون مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة :  421110برلم  25105125

5 

عن مماوالت  421113برلم  25105125، لٌد فى  55555.555سامٌه دمحم حسٌن امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 عمارات رابعه االستثمارى 10كهربائٌه وتورٌدات عمومٌه دون مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

عن  421015برلم  25105135، لٌد فى  15555.555دمحم محمود احمد عبدالمجٌد عوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ش عالن حمامات المبه من بن سندر 6، بجهة : سوبر ماركت 

عن  420555برلم  25105120، لٌد فى  12555.555فٌلٌب بولس ٌوسؾ عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

، تورٌدات عمومٌه ومماوالت وتورٌد وتركٌب وصٌانه اجهزة الجهد المنتخفض وانذار الحرٌك ) فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت ( 

 ؟أ ش راضى من سلٌم االول شمه بالدور االرضى 14بجهة : 

 421161برلم  25105150، لٌد فى  15555.555نورا عبدالعزٌز عبدالرإؾ عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 ش على عبدالكرٌم مدٌنه االندلس 45عن تورٌدات عمومٌه دون مجاالت الدعاٌة و االعالن ، بجهة : 

عن بٌع احذٌه ،  421116برلم  25105114، لٌد فى  35555.555باسم صالح الدٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ش احمد زكى31بجهة : 

عن  421102برلم  25105114، لٌد فى  15555.555مصطفى عبد هللا عبد هللا ابو الحدٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 ش ترعه حمزه من الخلٌج المصرى عزبه مكاوى الدور االرضى 11بٌع خردوات ، بجهة : 

عن العاب  421103برلم  25105114، لٌد فى  15555.555احمد وحٌد ؼنٌمى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

ش لطفى  25هة : ، بج 2510لسنه  401بالى ستٌشن فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمة امنٌه رلم 

 النجار ارض الشركه محل بالدور االرضى

عن تصوٌر  421121برلم  25105152، لٌد فى  15555.555دمحم محمود زكى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 شارع ترعة الجالد الشرلى 15فوتوؼرافى ، بجهة : شمه بالعمار رلم 

عن ممهى ، بجهة :  421115برلم  25105115، لٌد فى  1555.555، رأس ماله ،  دمحم المتولى سٌد احمد  ، تاجر فرد  -  131

 ش الشهٌد عنانى تمسٌم ارض الجمعٌه 255

عن تورٌدات  421113برلم  25105111، لٌد فى  15555.555عالء صالح السٌد عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 ش دمحم عبدهللا من ش الدكتوره عاٌده االمٌرٌه16، بجهة :  2510/405امنٌه  وصٌانه اجهزه كمبٌوتر فٌماعدا االنترنت موافمه

عن  421116برلم  25105115، لٌد فى  35555.555وجٌه بدٌع جرجس اٌوب بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 ب ش احمد عصمت14تفصٌل وتركٌب ستائر ، بجهة : 

عن  421111برلم  25105114، لٌد فى  55555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   بالل عبدالرحمن دمحم دمحم عمٌبى  ، -  141

عمارات صمر  21تورٌدات عمومٌه )دون مجاالت الدعاٌة و االعالن( و تصدٌر و مماوالت عامه متكامله و متخصصه ، بجهة : 

 مساكن شٌراتون 0لرٌش الدور الثالث شمة رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  421151برلم  25105115، لٌد فى  5555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   دردٌر عبد الرحمن ضرار حسانٌن  ، -  142

 محالت السالم االمٌرٌه 65بٌع اجهزة كهربائٌه وموباٌل ، بجهة : 

 444444برلم  25105125، لٌد فى  15555555.555بالل احمد حلمى محمود المرابط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 ش ترعه الجبل 52:  عن ااستصالح اراضى ، بجهة

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 15555.555سعد ٌوسؾ كامل وشرٌكه   شركة  ،  نمل الحمائب واالمتعه داخل جمهورٌة مصر العربٌه  ،رأس مالها    -  1

شارع النصر  1و  1جمهورٌة مصر العربٌه ، بجهة :  ، عن نمل الحمائب واالمتعه داخل 421111برلم  25105151،لٌدت فى 

 النزهه الجدٌده

(  ،رأس مالها    2510/  415دمحم سعد وشرٌكه   شركة  ،  برمجٌات كمبٌوتر ) فٌما عدا االنترنت ( ) موافمه امنٌه  -  2

/  415) موافمه امنٌه  ، عن برمجٌات كمبٌوتر ) فٌما عدا االنترنت ( 421153برلم  25105151،لٌدت فى  25555.555

 الدور السابع  E 2شمه رلم   2مدخل  1( ، بجهة : عمائر م نصر عماره  2510

 255555.555دمحم حازم دمحم اسماعٌل وشرٌكه   شركة  ،  التصمٌمات والمماوالت العامه واالستثمار العمارى  ،رأس مالها    -  3

الكائنه  1المماوالت العامه واالستثمار العمارى ، بجهة : الشمه رلم ، عن التصمٌمات و 421141برلم  25105121،لٌدت فى 

 شارع ذكى رستم المنطمه السادسه 14بالدور االرضى بالعمار رلم 

وائل عثمان السٌد دمحم وشرٌكته   شركة  ،  التوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه ) فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن (  -  4

من  36صٌانه االجهزه الطبٌه ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه واالستٌراد والتصدٌر ) فٌماعدا الفمره ومستلزمات و

، عن التوكٌالت التجارٌه  421015برلم  25105135،لٌدت فى  2555555.555(  ،رأس مالها    10والمجموعه  6المجموعه 

عالن ( ومستلزمات وصٌانه االجهزه الطبٌه ومستحضرات التجمٌل والمكمالت والتورٌدات العمومٌه ) فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واال

 1111مكرر مربع  1( ، بجهة : النزهه شمه  10والمجموعه  6من المجموعه  36الؽذائٌه واالستٌراد والتصدٌر ) فٌماعدا الفمره 

 الشٌراتون

ٌه وتورٌدات وتصدٌر جمٌع مهمات الكهرومٌكانٌكٌه طارق دمحم واحمد الحسن وشركائهما   شركة  ،  المماوالت العموم -  5

، عن المماوالت العمومٌه  421110برلم  25105125،لٌدت فى  1555555.555والتوكٌالت التجارٌه   ،رأس مالها   

 2ر رلم بالدور الحادى عشر بالعما 21وتورٌدات وتصدٌر جمٌع مهمات الكهرومٌكانٌكٌه والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : الشمه رلم 

 ش الوحده العربٌه ناحٌه ش جسر السوٌس

،لٌدت فى  155555.555شركة احمد سٌد منصور وشرٌكه   شركة  ،  بٌع مالبس جاهزة واحذٌه  ،رأس مالها    -  6

ش عبدالحلٌم نوٌرة النزهه  11بالدور االرضى  1، عن بٌع مالبس جاهزة واحذٌه ، بجهة : شمه  421145برلم  25105151

 هالجدٌد

برلم  25105111،لٌدت فى  555555.555نور والء احمد وشركاه   شركة  ،  اعمال المماوالت المتكامله  ،رأس مالها    -  1

 شارع عبدالجلٌل البحٌرى ارض الجمعٌه 233، عن اعمال المماوالت المتكامله ، بجهة : رلم  421142

 155555.555ه بكافة اشكالها والتوكٌالت التجارٌه   ،رأس مالها   عصام شعبان وشركاه   شركة  ،  بٌع المنتجات الجلدٌ -  1

 153، عن بٌع المنتجات الجلدٌه بكافة اشكالها والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : الوحده رلم  421156برلم  25105151،لٌدت فى 

 1بالدور الثامن عمار رلم 

،لٌدت فى  35555.555ما عدا الكحولٌات (   ،رأس مالها   دمحم رفاعى وشركاه   شركة  ،  كافتٌرٌا مشروبات ) فٌ -  0

 ش عمار بن ٌاسر 15، عن كافتٌرٌا مشروبات ) فٌما عدا الكحولٌات ( ، بجهة : عمار  421125برلم  25105116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  15555.555على محمود ٌسن وشركائه   شركة  ،  وضع وتشؽٌل العاب داخل الحدائك  ،رأس مالها    -  15

 عطفه شرؾ شمه بالدور االرضى محل 1، عن وضع وتشؽٌل العاب داخل الحدائك ، بجهة :  421101برلم  25105121

سناء زكرٌا محمود على وشرٌكها   شركة  ،  تجارة وتورٌد وصٌانة اجهزة التكٌٌؾ ومستلزماتها والتوكٌالت التجارٌه  -  11

 25105135،لٌدت فى  155555.555الدعاٌه واالعالن (  ،رأس مالها   والمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا 

، عن تجارة وتورٌد وصٌانة اجهزة التكٌٌؾ ومستلزماتها والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت العامه والتورٌدات  421014برلم 

 ش ابن لتٌبٌه الحى السابع 41العمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( ، بجهة : 

دٌنا على احمد العوضى وشركائها   شركة  ،   بٌع وتجاره خطوط واجهزة المحمول ومستلزماتها والتوكٌالت التجارٌه  -  12

والمٌام باعمال التوزٌع لحسابها ولحساب الؽٌر والتوكٌالت التجارٌه لحسابها او لحساب الؽٌر فى كافه المجالت المسموح بها لانونا 

الشركات والمصرٌه واالجنبٌه وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه ان تشترن باى وجه من  والحصول على توكٌالت عمومٌه من

الوجوه مع الشركاء او الهٌئات االخرى وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها من مصر 

ن بٌع وتجاره خطوط واجهزة المحمول ، ع 421111برلم  25105151،لٌدت فى  155555.555والخارج   ،رأس مالها   

ومستلزماتها والتوكٌالت التجارٌه والمٌام باعمال التوزٌع لحسابها ولحساب الؽٌر والتوكٌالت التجارٌه لحسابها او لحساب الؽٌر فى 

ان تكون لها  كافه المجالت المسموح بها لانونا والحصول على توكٌالت عمومٌه من الشركات والمصرٌه واالجنبٌه وٌجوز للشركه

مصلحه ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركاء او الهٌئات االخرى وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها لد تعاونها على 

 أ ش الخلٌفه المامون روكسى10تحمٌك ؼرضها من مصر والخارج ، بجهة : 

،لٌدت  55555.555ٌل كافة المعامل الطبٌه  ،رأس مالها   عمرو محمود دمحم صالح وشركاه   شركة  ،  انشاء وادارة وتشؽ -  13

شارع ابوبكر الصدٌك  1، عن انشاء وادارة وتشؽٌل كافة المعامل الطبٌه ، بجهة : العمار رلم  421151برلم  25105122فى 

 مدٌنة الفردوس السواح

مومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن (  ،رأس عادل حمدى على وشركاه   شركة  ،  تورٌد العدد واآلالت والتورٌدات الع -  14

، عن تورٌد العدد واآلالت والتورٌدات العمومٌة ) دون مجاالت  421163برلم  25105122،لٌدت فى  05555.555مالها   

 ش الجمهورٌة -الدور االول  2حارة الحبرونى شمة  21الدعاٌة واالعالن ( ، بجهة : 

كة  ،  تجارة االدوات الكهربٌه والتورٌدات ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( والتصدٌر  ،رأس شركة الكومى وشركاه   شر -  15

، عن تجارة االدوات الكهربٌه والتورٌدات ) فٌما عدا الدعاٌه  421115برلم  25105115،لٌدت فى  25555.555مالها   

 حسن مامون الحى العاشرامتداد  15بالعمار رلم  5واالعالن ( والتصدٌر ، بجهة : الوحدة رلم 

شركة احمد نور دمحم اسماعٌل  وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت االنشائٌه والكهربائٌه والتشطٌبات والتورٌدات ) فٌما عدا  -  16

، عن المماوالت االنشائٌه والكهربائٌه  421150برلم  25105151،لٌدت فى  155555.555الدعاٌه واالعالن(   ،رأس مالها   

الدور السابع  -مكرم عبٌد  -شارع احمد نور الدٌن  0ٌبات والتورٌدات ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن( ، بجهة : العمار رلم والتشط

 16شمه 

برلم  25105151،لٌدت فى  55555.555دمحم عبدالرحمن ورند ؼسان   شركة  ،  تصوٌر فوتوؼرافى  ،رأس مالها    -  11

 ذاكر حسٌن الحى السابع الدور االول 22بجهة : محل ، عن تصوٌر فوتوؼرافى ،  421141

 6من المجموعة  36شركة دمحم هاشم نبهان تركى نبهان وشرٌكه   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة  -  11

ستٌراد ، عن اال 421155برلم  25105114،لٌدت فى  2555555.555( والتوكٌالت التجارٌة  ،رأس مالها    10والمجموعة 

شمة رلم  1151/  1( والتوكٌالت التجارٌة ، بجهة : العمار رلم  10والمجموعة  6من المجموعة  36والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

 شٌراتون -شارع الدكتور عبد المنعم راضى  -بالدور الثانى علوى  4

المماوالت العامه و التصمٌمات و االستشارات هشام الشواطفى و شرٌكه   شركة  ،  التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة و  -  10

لسنه  234الهندسٌه و االشراؾ الهندسى العام )فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( موافمة امنٌه رلم 

اوالت ، عن التصدٌر و التوكٌالت التجارٌة و المم 421121برلم  25105116،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     2510

العامه و التصمٌمات و االستشارات الهندسٌه و االشراؾ الهندسى العام )فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الالزمه 

 أ عمارات العبور ش صالح سالم 21، بجهة :  2510لسنه  234( موافمة امنٌه رلم 

س وشرٌكه(   شركة  ،  االستثمار العمارى  ،رأس مالها   الهندسٌه جروب لالستثمار العمارى ) باسم نصحى كٌرلس بول -  25

 ش دمحم محمود عزت ؼرفه من الشمه4، عن االستثمار العمارى ، بجهة :  421145برلم  25105111،لٌدت فى  15555.555



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مات االدارٌة و هشام عبدالوهاب على حسٌن ٌونس درباله و شركاه   شركة  ،  ادارة المشروعات و المناطك و تمدٌم الخد -  21

الفنٌه و الخدمات اللوجٌستٌه و عموم التورٌدات)دون الدعاٌة و االعالن( و عموم المماوالت و االنشاءات و توفٌر العماله لكافه 

، عن ادارة المشروعات و المناطك  421050برلم  25105135،لٌدت فى  155555.555الخدمات داخل ج.م.ع  ،رأس مالها   

الدارٌة و الفنٌه و الخدمات اللوجٌستٌه و عموم التورٌدات)دون الدعاٌة و االعالن( و عموم المماوالت و و تمدٌم الخدمات ا

الشمه الكائنه بالدور االول ٌمٌن المصاعدج بالعمار  4االنشاءات و توفٌر العماله لكافه الخدمات داخل ج.م.ع ، بجهة : الؽرفه رلم 

 لسوبر جٌت الماظهأ ش جالل الدٌن الدسولى بجوار ا 31رلم 

برلم  25105121،لٌدت فى  55555.555اسالم دمحم دمحم حجازى وشركاه   شركة  ،  تجاره مالبس جاهزه  ،رأس مالها    -  22

 ش النزهه رابعه االستثمارى 13، عن تجاره مالبس جاهزه ، بجهة :  421105

شرٌكه   شركة  ،  االستثمار العمارى  ،رأس مالها    الهندسٌه جروب لالستثمار العمارى باسم نصحى كٌرلس بولس و -  23

 ش دمحم محمود عزت 4، عن االستثمار العمارى ، بجهة :  1111111برلم  25105115،لٌدت فى  15555.555

جمٌعى وشركاه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع االجهزة والمستلزمات الطبٌه ومواد ووسائل التعمٌم للمستشفٌات والفنادق  -  24

صٌدلٌات ومتاجر التجزئه والتورٌدات العمومٌه داخل وخارج الجمهورٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن (   ،رأس مالها   وال

، عن تجارة وتوزٌع االجهزة والمستلزمات الطبٌه ومواد ووسائل التعمٌم  421105برلم  25105125،لٌدت فى  51555.555

جزئه والتورٌدات العمومٌه داخل وخارج الجمهورٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( ، للمستشفٌات والفنادق والصٌدلٌات ومتاجر الت

 شٌراتون 1116ش االكادٌمٌه البحرٌه مربع  11بجهة : 

عماد شفٌك للتورٌدات الؽذائٌة وشرٌكة   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة للفنادق وشركات البترول والمصانع ) دون مجاالت  -  25

، عن تورٌدات عمومٌة للفنادق  421120برلم  25105152،لٌدت فى  65555.555(  ،رأس مالها    الدعاٌة واالعالن

 شارع عٌن شمس لسم عٌن شمس الماهرة 42وشركات البترول والمصانع ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( ، بجهة : 

 25105121،لٌدت فى  2555.555،رأس مالها    نجالء دمحم و شرٌكتها   شركة  ،  خدمه رجال اعمال )فاكس و تلٌفون(  -  26

ج ش ابن سندر 1بالدور االرضى بالعمار رلم  2، عن خدمه رجال اعمال )فاكس و تلٌفون( ، بجهة : شمة رلم  421141برلم 

 حمامات المبه

،لٌدت فى  41555.555   ٌاسر دمحم السٌد وشركاه   شركة  ،  تجاره لطع ؼٌار السٌارات المستورده والمحلٌه  ،رأس مالها -  21

 أ ش عبدالحمٌد عثمان5، عن تجاره لطع ؼٌار السٌارات المستورده والمحلٌه ، بجهة :  421021برلم  25105131

 25105131،لٌدت فى  35555.555ابو زٌد عامر وشركاه   شركة  ،  مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌه   ،رأس مالها    -  21

 ش جسر السوٌس 114امة وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : ، عن مماوالت ع 421033برلم 

،لٌدت فى  55555.555مٌنا ممدوح حنا وشرٌكه   شركة  ،  تجاره االلمشه والمفروشات والستاٌر   ،رأس مالها    -  20

 12ق 1ش مصطفى النحاس ب 43، عن تجاره االلمشه والمفروشات والستاٌر ، بجهة :  421160برلم  25105115

د ابو مسلم وشركاه   شركة  ،  تجارة وتصدٌر وتوزٌع االدوٌة البشرٌة واالدوٌة البٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة احم -  35

والمطهرات والمبٌدات الحشرٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات واالجهزة الطبٌة ومستحضرات االؼذٌة الخاصة وتصنٌع كل 

 25105111،لٌدت فى  1555555.555الت الدعاٌة واالعالن (  ،رأس مالها   ما سبك لدى الؽٌر و التورٌدات العامة ) دون مجا

، عن تجارة وتصدٌر وتوزٌع االدوٌة البشرٌة واالدوٌة البٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة والمطهرات والمبٌدات  421133برلم 

وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر و الحشرٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات واالجهزة الطبٌة ومستحضرات االؼذٌة الخاصة 

 مساكن عٌن شمس 2مدخل  - 16بلون  4التورٌدات العامة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( ، بجهة : شمة رلم 

وسام عبدالرحٌم رجب وشرٌكها   شركة  ،  التوكٌالت التجارٌه وتورٌدات عمومٌه والتسوٌك العمارى والتسوٌك عبر  -  31

مٌم برامج الحاسب االلى ونظم المعلومات وتطبٌمات البرمجٌات ولواعد البٌانات واالنظمه الطرفٌه وتطبٌمات االنترنت وانتاج وتص

الحاسبات الخام والطرفٌه والمحموله وتصمٌم وتنفٌذ موالع شبكه المعلومات االنترنت وتطبٌماتها فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت 

برلم  25105151،لٌدت فى  25555.555،رأس مالها     2510/245امنٌه  وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه

، عن التوكٌالت التجارٌه وتورٌدات عمومٌه والتسوٌك العمارى والتسوٌك عبر االنترنت وانتاج وتصمٌم برامج الحاسب  421115

ت الحاسبات الخام والطرفٌه والمحموله االلى ونظم المعلومات وتطبٌمات البرمجٌات ولواعد البٌانات واالنظمه الطرفٌه وتطبٌما

وتصمٌم وتنفٌذ موالع شبكه المعلومات االنترنت وتطبٌماتها فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت وبعد الحصول على التراخٌص 

 ش فخرى باشا1، بجهة : الدور الثالث فوق االرضى بالعمار  2510/245الالزمه موافمه امنٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لحمٌد دمحم و شركاه   شركة  ،  حجز و تاجٌر المالعب و تنظٌم المسابمات الرٌاضٌة ) فٌما عدا اسامة دمحم خالد عبد ا -  32

،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     2510لسنة441االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( موافمة امنٌة رلم 

ات الرٌاضٌة ) فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول على ، عن حجز و تاجٌر المالعب و تنظٌم المسابم 421100برلم  25105114

 الحى السابع -الدور التاسع 11ش احمد فهٌم شمة  21، بجهة :  2510لسنة441التراخٌص الالزمة ( موافمة امنٌة رلم 

 25105111،لٌدت فى  55555.555السٌد محمود عوض احمد وشرٌكه   شركة  ،  بٌع مالبس جاهزه  ،رأس مالها    -  33

 محل باالرضى 21ش عبدالحكٌم الرفاعى م26، عن بٌع مالبس جاهزه ، بجهة :  421132برلم 

،لٌدت فى  155555.555عمر عبد الرحمن طاهر وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عمومٌه واعمال متكامله   ،رأس مالها    -  34

 ش النبوى المهندس امتداد الطٌران الحى السابع 4، عن مماوالت عمومٌه واعمال متكامله ، بجهة :  421131برلم  25105111

،لٌدت فى  55555.555مصطفى على الدمرداش عبدة وشركاه   شركة  ،  تورٌدات خامات بالستٌن   ،رأس مالها    -  35

 ش جوزٌؾ تٌتو النزهه الجدٌده 11(  10، عن تورٌدات خامات بالستٌن ، بجهة : شمه رلم )  421150برلم  25105122

،لٌدت فى  10555.555فاطمه مصطفى محمود ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  اصالح وصٌانه السٌارات  ،رأس مالها    -  36

 ش االسماعٌلٌه المٌثاق زهراء م نصر 1، عن اصالح وصٌانه السٌارات ، بجهة :  421125برلم  25105151

برلم  25105151،لٌدت فى  10555.555  سامح صموئٌل وشرٌكته   شركة  ،  تجاره مصوؼات  ،رأس مالها  -  31

 ش حسنى محل ٌمٌن المدخل بالدور االرضى 31، عن تجاره مصوؼات ، بجهة :  421141

احمد محمود النمراشى وشرٌكه   شركة  ،  اعداد بدنى وتؤهٌل ولٌالة بدنٌة وادارة وانشاء اندٌة صحٌة  ،رأس مالها    -  31

، عن اعداد بدنى وتؤهٌل ولٌالة بدنٌة وادارة وانشاء اندٌة صحٌة ، بجهة :  421135برلم  25105153،لٌدت فى  15555.555

 دٌر المالن -ش الخلٌج المصرى  15

 

،لٌدت فى  25555.555اشرؾ لطٌؾ و شرٌكه   شركة  ،  تجهٌز المطابخ الفندلٌه و الصناعٌه  ،رأس مالها    -  30

تمسٌم الجبل االخضر امتداد رمسٌس طرٌك  13دلٌه و الصناعٌه ، بجهة : ، عن تجهٌز المطابخ الفن 421116برلم  25105116

 النصر

سٌد عبد اللطٌؾ وشرٌكته   شركة  ،  تجاره وتاجٌر معدات وتورٌدات ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( والتوكٌالت   ،رأس  -  45

ات وتورٌدات ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ، عن تجاره وتاجٌر معد 421115برلم  25105125،لٌدت فى  15555.555مالها   

 ش سٌد الشرلاوى 20( والتوكٌالت ، بجهة : 

هشام دمحم احمد حمزه وشرٌكته   شركة  ،  تسوٌك واستثمار عمارى ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص  -  41

، عن تسوٌك  421111برلم  25105114ٌدت فى ،ل 555555.555(  ،رأس مالها    2510/  545الالزمه ( ) موافمه امنٌه 

أبراج  1( ، بجهة :  2510/  545واستثمار عمارى ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه امنٌه 

 الدور التاسع 051حى السفارات شمه  1بلون  2صن راٌز ق 

 25105115،لٌدت فى  15555.555ع ؼٌار تبرٌد وتكٌٌؾ  ،رأس مالها   مٌنا نبٌل مٌخائٌل وشركاه   شركة  ،  تجارة لط -  42

 61شارع كلوت بن رلم  12،  11، عن تجارة لطع ؼٌار تبرٌد وتكٌٌؾ ، بجهة : محل رلم  421153برلم 

،لٌدت فى  155555.555فاٌزه بطرس ؼالى وفرحانه بمطر حبشى وشركاهم   شركة  ،  فندق شعبى   ،رأس مالها    -  43

 عطفه باؼوص من ش كلوت بن 3، عن فندق شعبى ، بجهة :  421114برلم  25105124

احمد خالد عبد الرإؾ عواد وشرٌكه   شركة  ،  توزٌع وتورٌد االجهزه االلكترونٌه ومستلزماتها   ،رأس مالها    -  44

ش  51ه ومستلزماتها ، بجهة : ، عن توزٌع وتورٌد االجهزه االلكترونٌ 421013برلم  25105135،لٌدت فى  45555.555

 الحكم من ش عٌن شمس

،لٌدت فى  55555.555فاروق وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات وتشطٌبات دون مجاالت الدعاٌه واالعالن  ،رأس مالها    -  45

 ش بدر تمسٌم الرلابه11، عن تورٌدات وتشطٌبات دون مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة :  421021برلم  25105131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عمر هشام وشرٌكه   شركة  ،   اداره كورسات وتدرٌب وتنمٌه بشرٌه فى اللؽات )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على  -  46

، عن  421125برلم  25105152،لٌدت فى  25555.555(  ،رأس مالها   2510لسنه  513التراخٌص الالزمه( )موافمه امن 

 513ؽات )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه( )موافمه امن اداره كورسات وتدرٌب وتنمٌه بشرٌه فى الل

 مكرم عبٌد 1سادسه ق 11( ، بجهة : 2510لسنه 

شركة د / دمحم جمال ابراهٌم السٌد وشركاه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع االدوٌه البٌطرٌه والمكمالت الؽذائٌه واالعشاب الطبٌه  -  41

ات التجمٌل والمستحضرات الشخصٌه والمستلزمات الطبٌه والمطهرات والمبٌدات الحشرٌه والمنظفات والكٌماوٌات ومستحضر

الصناعٌه واالسمده العضوٌه واالؼذٌه الطبٌه واالؼذٌه البٌطرٌه واالؼذٌه الخاصه والتوكٌالت التجارٌه وتجارة وتوزٌع وتجارة 

برلم  25105115،لٌدت فى  35555.555معامل  ،رأس مالها   وتوزٌع االالت الطبٌه والتعوٌضٌه واجهزة ومستلزمات ال

، عن تجارة وتوزٌع االدوٌه البٌطرٌه والمكمالت الؽذائٌه واالعشاب الطبٌه والكٌماوٌات ومستحضرات التجمٌل  421152

لعضوٌه واالؼذٌه والمستحضرات الشخصٌه والمستلزمات الطبٌه والمطهرات والمبٌدات الحشرٌه والمنظفات الصناعٌه واالسمده ا

الطبٌه واالؼذٌه البٌطرٌه واالؼذٌه الخاصه والتوكٌالت التجارٌه وتجارة وتوزٌع وتجارة وتوزٌع االالت الطبٌه والتعوٌضٌه واجهزة 

 شارع الصواؾ مدٌنة نصر اول 15ومستلزمات المعامل ، بجهة : 

برلم  25105115،لٌدت فى  15555.555أس مالها   دمحم عبدالؽنى عبدالهادى وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد مواشى  ،ر -  41

 1منطمه  1لطعه  611ش حسنٌن عبدالمادر بلون 1، عن تورٌد مواشى ، بجهة :  421111

،لٌدت فى  15555.555اشرؾ فكرى احمد و شرٌكه   شركة  ،  مماوالت عمومٌه للجهات فمط  ،رأس مالها    -  40

 زهراء مدٌنه نصر 133عمارة  32مٌه للجهات فمط ، بجهة : شمة رلم ، عن مماوالت عمو 421146برلم  25105121

هٌثم طلعت احمد و شرٌكته   شركة  ،  تورٌد مستلزمات و االجهزة الطبٌه و مستلزمات العطور )دون مجاالت الدعاٌة و  -  55

و االجهزة الطبٌه و  ، عن تورٌد مستلزمات 421123برلم  25105152،لٌدت فى  15555.555االعالن(  ،رأس مالها   

 بشارع احمد بالل 4مستلزمات العطور )دون مجاالت الدعاٌة و االعالن( ، بجهة : كائن بالعمار رلم 

ولٌد سٌد على وشرٌكته   شركة  ،  تجاره اخشاب وتورٌدات عمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن (   ،رأس مالها    -  51

، عن تجاره اخشاب وتورٌدات عمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( ،  421146برلم  25105151،لٌدت فى  25555.555

 ح الكتب الخانه درب سعاده 3بجهة : المحل الكائن باسفل العمار رلم 

،لٌدت فى  55555.555ابتسام خمٌس ونجالء عبدالنبى   شركة  ،  تصدٌر الموبٌلٌات الخشبٌه  ،رأس مالها    -  52

 ش حسن عطوه من ش عٌن شمس حلمٌه الزٌتون3، عن تصدٌر الموبٌلٌات الخشبٌه ، بجهة :  421163برلم  25105151

حسام الدٌن وجٌه وشرٌكه   شركة  ،   تصمٌمات هندسٌه وادارة المشروعات ومماوالت عامه  ،رأس مالها    -  53

 1عات ومماوالت عامه ، بجهة : ، عن تصمٌمات هندسٌه وادارة المشرو 421023برلم  25105131،لٌدت فى  255555.555

 1ش احمد الخشاب المنطمه الثامنه الدور االرضى شمه 

،  421160برلم  25105124،لٌدت فى  15555.555بسام اسحك وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العامة  ،رأس مالها    -  54

 لؾ مسكن حلمٌه الزٌتون حجره من الشمهبالمساكن الشعبٌه ا 1ب ممر  15بلون  24عن المماوالت العامة ، بجهة : عمار 

شرٌؾ عازر فرج ووسٌم ناجى بدٌع   شركة  ،  تورٌد معدات ولطع ؼٌار العمال وصٌانه السن الحدٌدٌه والتوكٌالت  -  55

، عن تورٌد معدات ولطع ؼٌار العمال وصٌانه  421115برلم  25105121،لٌدت فى  155555.555التجارٌه  ،رأس مالها   

 ش ترعه الجبل 234حدٌدٌه والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : السن ال

حسام الدٌن كمال دمحم وشركاه   شركة  ،  التوكٌالت التجارٌه وتجاره وتورٌد المنتجات المعدنٌه وؼٌر المعدنٌه والكاوتش  -  56

ة الكهربائٌه واجهزة االختبار والمٌاس ولطع ؼٌار السٌارات والرخام والجرانٌت ومواد البناء والمعدات الهندسٌه ومستلزمات االجهز

،لٌدت فى  145555.555وتورٌد المستلزمات الطبٌه والتورٌدات العمومٌه دون مجاالت الدعاٌه واالعالن   ،رأس مالها   

، عن التوكٌالت التجارٌه وتجاره وتورٌد المنتجات المعدنٌه وؼٌر المعدنٌه والكاوتش ولطع ؼٌار  421111برلم  25105124

لسٌارات والرخام والجرانٌت ومواد البناء والمعدات الهندسٌه ومستلزمات االجهزة الكهربائٌه واجهزة االختبار والمٌاس وتورٌد ا

 زهراء م نصر 2215عماره  13المستلزمات الطبٌه والتورٌدات العمومٌه دون مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : شمه 

،  اداره وتشؽٌل وصٌانه المرافك والمبانى االدارٌه والسكنٌه وتورٌد وتركٌب الخامات   اكرم ٌسرى فهمى وشركاه   شركة -  51

برلم  25105151،لٌدت فى  155555.555الكهرومٌكانٌكٌه واداره وتشؽٌل المطاعم والكافٌهات والمماوالت    ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌه وتورٌد وتركٌب الخامات الكهرومٌكانٌكٌه واداره ، عن اداره وتشؽٌل وصٌانه المرافك والمبانى االدارٌه والسكن 421116

 4من شمه رلم   j 3ش د / احمد الصاوى متفرع من ش مكرم عبٌد الجزء  35وتشؽٌل المطاعم والكافٌهات والمماوالت ، بجهة : 

،رأس   10لمجموعه وا 6من المجموعه  36دمحم عادل الشعراوى وشركاه   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر فٌماعدا الفمره  -  51

 6من المجموعه  36، عن االستٌراد والتصدٌر فٌماعدا الفمره  421113برلم  25105116،لٌدت فى  2555555.555مالها   

 5ش سلٌم االول عماره 64، بجهة :  10والمجموعه 

برلم  25105111فى ،لٌدت  255555.555حمدى محمود وشركاه   شركة  ،  مماوالت عامه وتشطٌبات  ،رأس مالها    -  50

 عمارة 16الحى العاشر مشروع  32عمارة  2، عن مماوالت عامه وتشطٌبات ، بجهة : وحدة رلم  421136

برلم  25105154،لٌدت فى  55555.555حسن حسن عبد الاله وشركاه   شركة  ،  بٌع عصٌر لصب  ،رأس مالها    -  65

 2شمه  3تار مساكن االمٌرٌه المدٌمه مدخل ش عمر المخ 61، عن بٌع عصٌر لصب ، بجهة :  421141

محمود صبحى عبد العظٌم وشركاه   شركة  ،  ورشه مالبس جاهزه ) فٌما عدا تصنٌع المالبس العسكرٌه (  ،رأس مالها    -  61

:  ، عن ورشه مالبس جاهزه ) فٌما عدا تصنٌع المالبس العسكرٌه ( ، بجهة 421101برلم  25105120،لٌدت فى  6555.555

 ٌولٌو من جسر السوٌس ناصٌه عزٌز المصرى 23ش عبده صالح ش فلل  1

برلم  25105115،لٌدت فى  35555.555سلوى دمحم لاسم وشرٌكتها   شركة  ،  توكٌالت تجارٌه  ،رأس مالها    -  62

 أ ش المستشفى العسكرى من ش سلٌم االول4، عن توكٌالت تجارٌه ، بجهة :  421111

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  امر    25105151، وفى تارٌخ    226144عبده حامد عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 حو لترن التجارةم

تم محو/شطب السجل  امر    25105151، وفى تارٌخ    310142عادل انطون نماش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25105151، وفى تارٌخ    416362اٌمان مد حت عزمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 لترن التجارةمحو 

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    111133ثروت عبدالعزٌز نٌونه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105152، وفى تارٌخ    426154طارق دمحم حسن منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو لترن التجاره امر

تم محو/شطب السجل  امر    25105152، وفى تارٌخ    426101وائل دمحم سعٌد حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  تم محو/شطب السجل   25105152، وفى تارٌخ    411250عمرو توفٌك حافظ شرٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 امر محو لترن التاجره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     25105152، وفى تارٌخ    303515فادى فارس عبده سولاير  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25105153فى تارٌخ ، و   223140محمود حسن شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 محو  لوفاة التاجر

تم محو/شطب السجل     25105153، وفى تارٌخ    211512دمحم السٌد حسن على شطا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 بموجب عمد تعدٌل تم محو الفرع

تم محو/شطب    25105153، وفى تارٌخ    326521برلم : حمدي عبدالرحمن محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 11

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105153، وفى تارٌخ    306155هشام احمد دمحم عبد المولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  امر محو لوفاه التاجر وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     25105153، وفى تارٌخ    421514السٌد شعبان حسن السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 الؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل     25105153، وفى تارٌخ    341452اسامه صبحً حامد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 تجارةالمٌد مشطوب بامر محو لترن ال

تم محو/شطب السجل  امر    25105153، وفى تارٌخ    351512احمد عبد هللا عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    252556ٌسري محمود ذهدى كاظم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 لوفاه التاجرالسجل  امر محو 

تم محو/شطب السجل  المٌد    25105154، وفى تارٌخ    331233عاٌده عدلً شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 مشطوب بامر محو لترن التجارة

السجل   تم محو/شطب   25105154، وفى تارٌخ    112551اسحك ظرٌؾ عبد الملن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    423016دمحم عادل عبد المنعم دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 السجل  ترن التجارة

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    423515ابتسام مصطفى سٌد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  ترن التجارة

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    423515ابتسام مصطفى سٌد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  ترن التجارة

م محو/شطب السجل  ت   25105151، وفى تارٌخ    361115مكتب رحالت دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 ترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    361115دمحم حسن سٌد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 ترن التجارة

لمٌد تم محو/شطب السجل  ا   25105151، وفى تارٌخ    231153سعٌد طه السٌد طه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 مشطوب بامر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    343465طارق دمحم انور دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    213115سهٌر عبدالمجٌد دمحم مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  ترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر محو    25105151، وفى تارٌخ    345054صٌدلٌه مٌشٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 لترن التاجره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    315141طارق ابراهٌم مرسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 امر محو لترن التاجره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    450150سعٌد دمحم جالل عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20

 المٌد مشطوب بامر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    356131صر طاهر طه السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ن   - 35

 ترن التجارة

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    356131نصر طاهر طه طاهر السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  ترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    214141در منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ولٌد عبدالما   - 32

 المٌد مشطوب بامر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25105151، وفى تارٌخ    320211السٌد احمد مرسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105150، وفى تارٌخ    305115اٌه احمد عطٌه ؼرٌب عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  ترن    25105115، وفى تارٌخ    310111مإسسه زهران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 التجارة

تم محو/شطب    25105115، وفى تارٌخ    311511دمحم رشاد عبدالكرٌم مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ٌس    - 36

 السجل  المٌد مشطوب بامر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    25105115، وفى تارٌخ    410500احمد مجدى دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105115، وفى تارٌخ    422214حسام الدٌن سعد زكى عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  امر محو لترن التاجره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    210555: ٌاسر عبد العزٌز مسعود ناصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 30

 السجل  امر محو لوفاه التاجر وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    453155ناصر خلٌفة دمحم ٌوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    102451فهمً السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : السٌد حسن    - 41

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25105114، وفى تارٌخ    310555ناهد طه دمحم حشٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25105114، وفى تارٌخ    452061ب مجدى مرشد عبد المسٌح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ابانو   - 43

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105114، وفى تارٌخ    416411طه محمود فوزى عبدالبارى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 تجارةالسجل  امر محو لترن ال

تم محو/شطب السجل     25105114، وفى تارٌخ    423161مٌنا نبٌل مٌخائٌل سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 امر محو لترن التاجره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25105115تارٌخ ، وفى    211036سعاد عبدالمجٌد عبدالعزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105115، وفى تارٌخ    310341فراج عبد الرحمن عبد الرسول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  ترن التجارة

تم محو/شطب    25105115، وفى تارٌخ    425211عبدهللا احمد احمد الصٌرفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  امر محو اللؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل  امر    25105116، وفى تارٌخ    112432محمود دمحم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 40

 محو للوفاة

تم محو/شطب السجل     25105116وفى تارٌخ  ،   351351سمٌر ٌوسؾ طه دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 امر محو لوفاة التاجر

تم محو/شطب السجل     25105116، وفى تارٌخ    265234ابراهٌم دمحم دمحم ابوؼانم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 امر محو لترن التجارة

تم    25105116، وفى تارٌخ    311506سبك لٌده برلم : صبري عبد الرحٌم دمحم حسن البارودي  ،  تاجر فرد  ،     - 52

 محو/شطب السجل  امر محو لوفاة التاجر

تم    25105116، وفى تارٌخ    311521عصام الدٌن دمحم عبد السالم عبد الموى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25105111، وفى تارٌخ    316113حمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد العرابى ا   - 54

 محو لترن التجارة

تم    25105111، وفى تارٌخ    155151مكتب المهندس دمحم عبداللطٌؾ ٌحًٌ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    155151دمحم عبداللطٌؾ ٌحًٌ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25105111، وفى تارٌخ    103146جمٌل مٌخائٌل حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    425234دمحم دمحم فكرى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    254131ٌوسؾ ٌوسؾ عفٌفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 50

 ارةامر محو لترن التج

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    254131ٌوسؾ ربٌع عبدالمادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 امر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    455655سفٌن جبره سلوانس صاروفٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 الدور الثانى فوق االرضى مصر الجدٌدة 15ش الحجاز شمة رلم  153الفرع /السجل  الؽاء 

تم محو/شطب السجل  امر    25105121، وفى تارٌخ    414211اسامه مجدى شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر محو    25105122، وفى تارٌخ    361140حامد احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 لترن التاجره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    25105122، وفى تارٌخ    211252مإسسه احمد للتجاره والمماوالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    321213هٌم عبد الهادي علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : صبحً ابرا   - 65

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105124، وفى تارٌخ    213035عبدالشافً ابراهٌم عبدالشافً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 تجارهالسجل  امر محو لترن ال

تم محو/شطب السجل     25105124، وفى تارٌخ    426456دمحم محمود دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 امر محو لترن التاجره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     25105124 ، وفى تارٌخ   363366حسام دمحم دمحم المناخلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105124، وفى تارٌخ    305566سٌلفٌا خلٌل ناشد صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 60

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25105124ارٌخ ، وفى ت   415215دمحم فوزى مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    311665دمحم عبد المنعم صالح سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    326415: احمد عبدهللا محروس اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 12

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25105125، وفى تارٌخ    241103الجابري امٌن حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25105125، وفى تارٌخ    211465سٌد عباس علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 محو لترن التاجره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    252114معرض سٌارات ابو باشا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 امر محو لوفاه التاجر

تم محو/شطب السجل  امر    25105121، وفى تارٌخ    314566الد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اسامة ادٌب مٌ   - 16

 محو اللؽاء الفرع

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    411412مصطفى عمر احمد ؼالب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    361555حنا بمطر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  صالح محروس   - 11

 السجل  تم الؽاء الفرع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    455506محمود ابراهٌم السٌد مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    25105121، وفى تارٌخ    314566ة ادٌب مٌالد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اسام   - 15

 محو اللؽاء الفرع

، وفى تارٌخ    424122احمد ابراهٌم فاضل عبدالجلٌل صٌدلٌه د/احمد فاضل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 ر محو اللؽاء الفرعتم محو/شطب السجل  ام   25105121

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    311112عزه بعموب بخٌت سٌد اروس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  امر محو لترن التجارى

سجل  امر تم محو/شطب ال   25105121، وفى تارٌخ    314566اسامة ادٌب مٌالد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو اللؽاء الفرع

تم محو/شطب    25105120، وفى تارٌخ    415130مٌنا سمٌر ابراهٌم عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم    25105120تارٌخ  ، وفى   210502دمحم عبده السٌد عدس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -مكة للمموبٌلٌات    - 15

 العباسٌة -ابراج الشرطة من عظٌم الدوله   2محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن /

تم محو/شطب السجل     25105120، وفى تارٌخ    361203محمود امٌن دمحم عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105120، وفى تارٌخ    414111،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  منى حسن عبد الفتاح    - 11

 امر محو لترن التجارة

تم    25105120، وفى تارٌخ    450416احمد مصطفى عبد الحمٌد حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105120، وفى تارٌخ    361203مٌن دمحم عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود ا   - 10

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    25105135، وفى تارٌخ    220115محسن حمدي احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 05

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    25105135، وفى تارٌخ    311415محمود محمود عطا هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : خالد    - 01

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105131، وفى تارٌخ    425156اشرؾ سٌد دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 02

 و لترن التجارةالمٌد مشطوب بامر مح

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105151وفً تارٌخ ،   211302مجدي عبده عبدالمسٌح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   255555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل   25105151وفً تارٌخ ،   352545النادى للمالبس و التسوٌك و تنظٌم الممارض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   55555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     25105151وفً تارٌخ ،   413121مروه فتحى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   455555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105151وفً تارٌخ ،   415511احمد رمضان دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 ه جنٌ  555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105151وفً تارٌخ ،   421506مى دمحم لرنى حسب النبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   45555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105151وفً تارٌخ ،   312105سٌد عبد المحسن محمود زٌن الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105152وفً تارٌخ ،   422561دمحم حافظ ٌحٌى حافظ ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105152وفً تارٌخ ،   451544محمود شعبان فضالى عبدالفضٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105152وفً تارٌخ ،   311561عادل عبد الوهاب احمد حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105153وفً تارٌخ ،   321612شرٌؾ حمدي دمحم الشمرلً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   15555.555ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105153وفً تارٌخ ،   301054احمد عاصم مختار حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   2555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105153وفً تارٌخ ،   451033ٌاسر عبد الرازق دمحم عبادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105153وفً تارٌخ ،   425016خالد دمحم كمال عبدالمجٌد الدرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   15555.555ال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال ,   25105153وفً تارٌخ ،   316115جمال سٌد حسن عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   5555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105153وفً تارٌخ ،   311251برلم فكرى عثمان زكى مهران  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105153وفً تارٌخ ،   311251فكري عثمان زكً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   555555.555رأس ماله ، التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105154وفً تارٌخ ،   331533السٌد برهام سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105154وفً تارٌخ ،   426016لم على الدٌن دمحم على عوض سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  11

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105154وفً تارٌخ ،   314164سامح مبسوط سٌد عبد المسٌح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   155555.555مال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105154وفً تارٌخ ،   250651دمحم ابو سرٌع خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   15555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105151وفً تارٌخ ،   422116ٌده برلم السٌد توفٌك عبد الحلٌم سند  تاجر فرد ،، سبك ل -  21

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105151وفً تارٌخ ،   452451ابو النور احمد دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   555555.555أس المال لٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105151وفً تارٌخ ،   411231نسرٌن حسن فاٌك احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105151وفً تارٌخ ،   333321ده برلم حجاج عبداللطٌؾ خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  24

 جنٌه   5555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105151وفً تارٌخ ،   303155دمحم ٌوسؾ احمد ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   555555.555لٌصبح رأس ماله ، التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105151وفً تارٌخ ،   424563سمر سٌد امٌن محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105151وفً تارٌخ ،   316532صٌدلٌه د/ ربٌعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105151وفً تارٌخ ،   213001ٌوسؾ عمرو ٌوسؾ زهران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   15555555.555ماله ، وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105150وفً تارٌخ ،   325264احمد حسٌن عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

 جنٌه   15555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105150وفً تارٌخ ،   411336دمحم احمد على احمد نعٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   1555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105150وفً تارٌخ ،   215103ناصر دمحم مصطفى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   25555.555ح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105150وفً تارٌخ ،   311345حسٌن مرعى سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   15555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105115ٌخ ، وفً تار  214112علً صابر عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105115وفً تارٌخ ،   426115سٌد دمحم عطاهللا ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   155555.555،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105115وفً تارٌخ ،   313106عباس حافظ احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105111وفً تارٌخ ،   412526هشام دمحم عبدالحمٌد مصطفى الفوال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   55555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105111وفً تارٌخ ،   303160ادهم عبده احمد عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   251555.555ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل   25105111وفً تارٌخ ،   362165مكتب مجدي زٌتون لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105114وفً تارٌخ ،   323163ٌاسر حسن مصطفً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

 جنٌه   555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105114وفً تارٌخ ،   421164سٌد دروٌش فاضل دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   555555.555رأس ماله ، التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105114وفً تارٌخ ،   425125نصر مؽازى دمحم ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   1555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105114وفً تارٌخ ،   301511برلم دمحم احمد دمحم عبد الظاهر  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  42

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105114وفً تارٌخ ،   415210دمحم حسن عبد الهادى طنطاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105115وفً تارٌخ ،   421505عادل ربٌع محمود عبدالؽنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105115وفً تارٌخ ،   421635لٌده برلم سامح احمد سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك  -  45

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   25105115وفً تارٌخ ،   422115نادر نظمى لالستشارات التسوٌمٌة واللوجٌستٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105115وفً تارٌخ ،   422115نادر دمحم نظمى عبدالمنعم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   255555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105115وفً تارٌخ ،   421500ض على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم حمودة معو -  41

 جنٌه   555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105115وفً تارٌخ ،   365315ترن دمحم حسن ترن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  40

 جنٌه   55555.555تؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ال

تم تعدٌل رأس   25105115وفً تارٌخ ،   311614عبد المنعم عبد العلٌم عبد العزٌز المطان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   1555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105115وفً تارٌخ ،   422411سٌد عبدالحمٌد سٌد سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم امال  -  51

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

عدٌل رأس المال , تم ت  25105115وفً تارٌخ ،   410613اشرؾ عبد الستار محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105115وفً تارٌخ ،   415102احمد اٌهاب ابوالعباس عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   65555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105115وفً تارٌخ ،   423113عباس عبدالحلٌم دمحم جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105116، وفً تارٌخ   425014دمحم رأفت راؼب على الطٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105116وفً تارٌخ ،   364535روبٌر صبحً ملطً ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105116وفً تارٌخ ،   421551دمحم مجدى محمود دمحم شرؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111رٌخ ، وفً تا  453460عاطؾ اسعد سٌدهم جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   45555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   300601مصطفى احمد سٌد عفٌفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  50

 جنٌه   15555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   216561هشام مكرم عبدالفتاح البلبٌسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   366001دمحم احمد دمحم ابراهٌم بدٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105111وفً تارٌخ ،   452361ماجد جبرة موسى للدس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   255555.555ماله ، التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105111وفً تارٌخ ،   421526اٌهاب دمحم سٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   455156مٌخائٌل مكرم نجٌب ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

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

تم تعدٌل رأس   25105111وفً تارٌخ ،   416111مصطفى سعٌد طنطاوى سٌؾ الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   555555.555ح رأس ماله ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105121وفً تارٌخ ،   214314علً جابر رمضان سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105121وفً تارٌخ ،   425345خالد نبٌل علً احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105122وفً تارٌخ ،   311631حنا فارس برسوم اٌوب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   51555.555اله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105122وفً تارٌخ ،   302531طه متولى طه جوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  60

 جنٌه   555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105122رٌخ ، وفً تا  413401احمد ماجد  احمد فإاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105122وفً تارٌخ ،   305512شرٌن على سلٌمان دمحمٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105122وفً تارٌخ ،   425545ودٌع فاٌز ذكى شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105124تارٌخ ،  وفً  421111دمحم محمود دمحم عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105124وفً تارٌخ ،   302511بولس جرجس مجلع سعدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105124وفً تارٌخ ،   361165خالد ابراهٌم فهمً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   255555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105124خ ، وفً تارٌ  341411ٌاسر مصطفً عبدالهادي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105125وفً تارٌخ ،   410652سارة على دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105125وفً تارٌخ ،   421451انتصار دمحم دمحمٌن عبد الرسول  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105125،  وفً تارٌخ  303534محمود بخٌت مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   455555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105125وفً تارٌخ ،   314551السٌد مصطفً علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   25105125وفً تارٌخ ،   350141مإسسة العبد لالستٌراد و التصدٌر و اعمال الدٌكور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   426351برلم  عمرو دمحم عبدالمجٌد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  12

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105121وفً تارٌخ ،   311101سٌد حافظ امام منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   555555.555لٌصبح رأس ماله ، التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   361555صابح محروس حنا بمطر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   15555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105120وفً تارٌخ ،   456051برلم سلوى على  الشروى بن طالب  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105120وفً تارٌخ ،   456513اٌمن صداق شحاتة صداق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105120وفً تارٌخ ،   421053عمر عبد العزٌز ردمان احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105120وفً تارٌخ ،   425435ك لٌده برلم رمضان دمحم نورالدٌن محمود  تاجر فرد ،، سب -  11

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105135وفً تارٌخ ،   452461مدحت مٌخائٌل زكى مٌخائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   255555.555ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105135وفً تارٌخ ،   341033مإسسه دهب للخدمات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  05

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105135وفً تارٌخ ،   225161رلم جورج ترٌاق عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  01

 جنٌه   555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105135وفً تارٌخ ،   450534دمحم حبٌب ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  02

 جنٌه   1555555.555رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105131وفً تارٌخ ،   313145كرم كمال تادرس للدس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  03

 جنٌه   15555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105131وفً تارٌخ ،   421042نور دمحم محمود حجاج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  04

 جنٌه   15555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  421121خالد مصطفى حسن مظهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ش الطٌران35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  421115احمد علٌوه دمحم حجاج محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ش الشرطه 11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151ً تارٌخ وف 421110بٌشوى مجدى رٌاض حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لدس دٌر المالن  24الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  421112هشام ابراهٌم كمال حسٌن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ش دمحم الممرٌفى 10وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  421122، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حسٌن عزالدٌن حسٌن على مصطفى -  5

 جنوب 24ش حسن المؤمون لطعة  -مشروع عمائر  2عمار  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼرفة بالشمة بالدور االول مدخل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    25105151وفً تارٌخ  410124دمحم مصطفى جاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 ش سٌد الحلو االمٌرٌه 51، تعدٌل العنوان الى /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105152وفً تارٌخ  421121دمحم محمود زكى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 شارع ترعة الجالد الشرلى 15الـتؤشٌر:   ، شمه بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105152وفً تارٌخ  414166ى بٌومى طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو فتح -  1

 شارع امتداد رمسٌس 3الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

ـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 25105152وفً تارٌخ  421126امٌر احمد ٌحٌى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 ش على حشٌش 11، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105152وفً تارٌخ  414166عمرو فتحى بٌومى طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 شارع امتداد رمسٌس 3الـتؤشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 25105152وفً تارٌخ  421124ترٌز هانى ٌوسؾ رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 محل بالدور االرضى  11بلون  26عبدالشافى دمحم الحى السابع لطعه 35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105152وفً تارٌخ  421121انجى مجدى كمال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ج ( خلؾ الحرب االلكترونٌه جنوب م نصر 24عمائر العمارٌه ) ق  3مدخل  3الـتؤشٌر:   ، عماره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  421133كرٌم احمد مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 عمارات رامو امام النادى االهلى طرٌك النصر محل 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  301054برلم    احمد عاصم مختار حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  14

 ش معز الدوله من ش مكرم عبٌد 42الدور الرابع  4الـتؤشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  315131دمحم عبد العزٌز عبده نعمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 3االسكان الفاخر رلم 45ب ش انور المفتى محل 24ه فرع بالعنوان الـتؤشٌر:   ، اضاف

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  421136محمود كمال ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش المٌرؼنى125الدور الخامس  25الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  301054سبك لٌده برلم      احمد عاصم مختار حسن ، تاجر فرد ، -  11

 أ ش الروم من ش مصرو السودان5الدور االرضى  1الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /شمة رلم 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 25105153وفً تارٌخ  301054احمد عاصم مختار حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش معز الدوله من ش مكرم عبٌد 42الدور الرابع  4الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  306612الحسٌن احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 الدور الثامن  156عرابى شمه  21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25105153وفً تارٌخ  315552 ٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن دمحم -  25

 كرداسه  -طرٌك كرداسه  0اضافه فرع بالعنوان / زمام صفط اللبن حوض لنود رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  315131دمحم عبدالعزٌز عبده نعمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 3االسكان الفاخر رلم 45ب ش انور المفتى محل 24الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  415363احمد طارق فتحى دمحم شدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ارض الجولؾ -رع شمس الدٌن الذهبى شا 53عمار رلم  2الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  421131محمود دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ش امٌن باشا الشمسى  1و  6عمار  11الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  321216مصوؼات احمد مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

الـتؤشٌر:   ، اضافه رئٌسى اخر بالعنوان / ادفو شرق النزل ش المدٌنه السكنٌه بملن دمحم زهرى دمحم هدى بنشاط / سبن معادن 

 عشره االالؾ جنٌه  15555وبراسمال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  415363احمد طارق فتحى دمحم شدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ارض الجولؾ -شارع شمس الدٌن الذهبى  53عمار رلم  2الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105153وفً تارٌخ  315331لاسم احمد عبد الرحمن بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 شٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /ش المدٌنه المنورة تمسٌم على امٌنوصؾ الـتؤ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  213221الحسن صادق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

للمحل الرئٌسى االخر الكائن  الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل النشاط من بٌع لحموم مجمدة لٌصبح / ثالجة حفظ وتبرٌد وتجمٌد لحوم وذلن

 ألدور االرضى عمرانٌة الجٌزة 4برج رلم  6بالعنوان / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  306612الحسٌن احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش خالط31الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  306612 حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الحسٌن احمد دمحم -  20

 الدور الثامن  156ش عرابى شمه 21الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  211512دمحم السٌد حسن على شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ش االزهر  01لؽاء الفرع / الـتؤشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  211512دمحم السٌد حسن على شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 السالم -بسوق المنال  6الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع / محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  211512دمحم السٌد حسن على شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ش احمد زكى  261الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  211512دمحم السٌد حسن على شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 ش النصر  21الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  421132ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مروه كمال احمد -  34

 م سابعه 61بلون  1ش ذاكر حسٌن ق  21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  421144هشام سمٌر دٌمترى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 عمارات شروق الثانوٌه الجوٌه خلؾ النادى االهلى 220ر:   ، الـتؤشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  424015ممدوح دمحم عواد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

  2ب باالرضى السراج مول  42الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  421150لٌده برلم    عماد عبده سعدهللا عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك  -  31

 ش الفتح من شارع ابراهٌم عبدالرازق 16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  421145حسام الدٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 هه الجدٌدهمصر الطٌران النز 1312الـتؤشٌر:   ، مربع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  421131اسامه فتحى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 عمارات الشراره من حسن المؤمون  35الـتؤشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 25105154وفً تارٌخ  301142اٌهاب دمحم كمال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ش عمر لطفى المنطمه الثامنه 0الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  421131محمود دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 شارع بٌبرس الحمزاوى الكبٌر 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  421130بك لٌده برلم    عماد نظٌر حبٌب دمٌان ، تاجر فرد ،  س -  42

 1امتداد مصطفى النحاس حى  20الـتؤشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  424015ممدوح دمحم عواد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 2ضى السواح مول ب باالر 42الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  421155عمرو سٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ش هالل عشاوى من ترعه الجندى11الـتؤشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 25105151وفً تارٌخ  452515سٌد رجب طهماوى سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 عمارة مصطفى النحاس 41الدور االرضى مشروع  - 12عمارة  4الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  421140اٌمن ٌوسؾ امام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الحى السابع  5دور بال 0ش الخلٌفه الظافر شمه  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  421164سٌد دروٌش فاضل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 شمه بالدور الثانى  11ش متحؾ المطرٌه ناصٌه ش  150الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151ً تارٌخ وف 421143دمحم على الشناوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بالدور االول 14ش العٌاده الحى العاشر زهراء مدنٌه نصر شمه  1116الـتؤشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  421142صفاء احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 الدور الثانى  0محل رلم  ش كلٌوباترا 43الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  312344مصطفً محمود مصطفً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

ش اول الطرٌك البطىء بجوار المستشفى للٌوب المحطة بملن / محمود دمحم  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع / برج االشراؾ رلم 

 خضر عبد المجٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  425111مإمن عبدالبالى ابراهٌم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش نجٌب الرٌحانى 41باالرضى  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  411122رومانى سعٌد بولس عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الحى االول المنطمه السابعه التجمع الخامس الماهرة الجدٌدة 1و  3الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / محل بالمركز التجارى 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 25105151وفً تارٌخ  421154حازم عبده دمحم دمحم ابو سنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

  43ش النزهه مشروع رابعه االستثمارى الدور الرابع شمه  21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  421151رٌحاب احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ش بطرس ؼالى باشا 25الـتؤشٌر:   ، شمه بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  414641سعٌد فرج عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود -  55

 ش الشٌشٌنى 0الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  421155دمحم على عصمت عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الممطم - 10شارع  515، عتمار رلم   الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  421152دمحم حسن عبد اللطٌؾ زعزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ب ماهر بدوى الؾ مسكن  133وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151رٌخ وفً تا 421151دمحم رضا دمحم محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش المعز لدٌن هللا الؽورٌه محل باالرضى الدرب االحمر 21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    25105151وفً تارٌخ  325240فادي بطرس لبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 مٌر مساكن شٌراتونالمنطمه الخامسه مساكن مصر للتع 1/  25، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  421166وائل دمحم دمحم ابوالفتوح شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ش عبدالحمٌد بدوى روشه الشٌراتون 114متواجد فى البهو فندق رادٌسون بلو هلٌوبولٌس الكائن  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  415124ضل فاٌز حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رومانى فا -  61

 أ شارع عٌن شمس56الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  421161سعٌد فرج هللا عبدالؽنى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الشٌخ رمضان من ش مسجد الرضا من ش احمد عصمتش 15وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25105150وفً تارٌخ  421165احمد حسٌن طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 سى الدور سى صن سٌتى مول الشٌراتون  25الوحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105150وفً تارٌخ  323220ه برلم    شرٌؾ كمال حنا عبد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  64

 شٌراتون 1141مربع  11ش سٌد زكرٌا لطعه  24الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105150وفً تارٌخ  414641محمود سعٌد فرج عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 وادى النٌل  ش 34الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105150وفً تارٌخ  421161نورا عبدالعزٌز عبدالرإؾ عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 ش على عبدالكرٌم مدٌنه االندلس 45العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105150وفً تارٌخ  421151دمحم البدرى على امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ش السٌده خدٌجه من ابوالفتوح عبدهللا  22الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105150وفً تارٌخ  421162دمحم سٌد شولى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ش السٌد نصر ترعه الؽزالى 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  421165دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رفعت خالد مصباح  -  60

 ش اسماء فهمى كلٌة البنات 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  421161عامر حسن رمضان حسن مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 4ح حسن رضوان ؼرفة داخل شمه اول علوى شمه رلم  1،   وصؾ الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105150وفً تارٌخ  211512دمحم السٌد حسن على شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الكائن بالسور الخارجى لنادى سٌتى كلوب 23الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى / محل تجارى رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105150وفً تارٌخ  426401دمحم ناجى علوان السٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 شارع جمال الدٌن الشٌال محل باالرضى الحى السابع 114بلون  1الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105150وفً تارٌخ  453511ه برلم    اٌمن الفى موسى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  13

 الحى الثامن 15ش احمد ابوالعال الدور  15الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  421115هانى صادق منصور ابونصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

  34ش سلٌمان الحلبى الدور الثانى فوق االرضى وحده  15وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  451111هانى بمطر لوٌز فلتاإوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ش لناة السوٌس 16الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  421116،  سبك لٌده برلم    وجٌه بدٌع جرجس اٌوب بشاى ، تاجر فرد  -  16

 ب ش احمد عصمت14وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  350515خالد دمحم احمد ساعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش البلسانى منٌه مطر خارجه  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  350515لد دمحم احمد الساعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خا -  11

 ش البلسانى منٌه مطر خارجه  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  421111مصطفى سعٌد حسانى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 بالدور االرضى 4زهراء مدٌنة نصر الحى العاشر وحده ادارٌة رلم  255شٌر:   ، عمارة وصؾ الـتؤ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  426515ابراهٌم محمود كامل والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

جوار مخازن ابو عشره بملن وائل دمحم على دمحم الدور تمسٌم المنطمه الصناعٌه ش الحجاز ب-الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 1االرضى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  421113طارق عبد الرحمن عدلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 عمرو بن العاص ش الزهور شمه بالدور االرضى  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  421115سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم المتولى -  12

 ش الشهٌد عنانى تمسٌم ارض الجمعٌه  255الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  421111محمود سٌد خلٌل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 ش عبدالرحمن لراعه من ش المحطه1:   ، الـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  421114فارس اسامه ادٌب فلتس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ج ش الزٌتون ؼرفه من الشمه 26الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  421115اشرؾ على عبد الفتاح مروان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 2شمه  2ب عمارات العبور الدور  25وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  421116باسم صالح الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش احمد زكى31الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  3333333اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ابراهٌم حبٌب احمد ، ت -  11

 الدور الثانى 32سوق التوفٌمٌه فاترٌنه مالصمه للمحل  16و14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  421112حسن عثمان فهمى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 زهراء م نصر الحى العاشر 2521لـتؤشٌر:   ، عمار ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    25105111وفً تارٌخ  411041عماد حلمى حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 ش دمحم ٌوسؾ الماضى كلٌه البنات 34، محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  421115د ،  سبك لٌده برلم    محمود فرٌد عبد السالم عبد المادر ، تاجر فر -  05

 جسر السوٌس 160عمارات الموات المسلحه عمارة 3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  421113عالء صالح السٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

  عبدهللا من ش الدكتوره عاٌده االمٌرٌهش دمحم16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  211512دمحم السٌد حسن على شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 ع شمس -نهاٌة جسر السوٌس  - 122،  42الـتؤشٌر:   ، سوق المنال الدولً الوحدات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105114وفً تارٌخ  421101، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     وائل صالح عبد الحمٌد دمحم -  03

 أ ش مصر والسودان 15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  421102مصطفى عبد هللا عبد هللا ابو الحدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 رعه حمزه من الخلٌج المصرى عزبه مكاوى الدور االرضى ش ت 11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  421111بالل عبدالرحمن دمحم دمحم عمٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 مساكن شٌراتون 0عمارات صمر لرٌش الدور الثالث شمة رلم  21وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  421101د الفتاح عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مراد احمد عب -  06

 سابما  1 - 1ش البٌلسان من شجره مرٌم الدور االرضى شمه  16وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105114خ وفً تارٌ 421105اسالم ابراهٌم ابراهٌم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 ش سمٌر عبد الرإوؾ  24وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105114وفً تارٌخ  421104خدٌجه جالل ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 ش احمد تٌسٌر ارض الجولؾ 6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105114وفً تارٌخ  421103فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد وحٌد ؼنٌمى السٌد ، تاجر -  00

 ش لطفى النجار ارض الشركه محل بالدور االرضى 25الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان  25105114وفً تارٌخ  421151دردٌر عبد الرحمن ضرار حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 محالت السالم االمٌرٌه 65ٌر:   ، , وصؾ الـتؤش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105114وفً تارٌخ  421105دمحم عادل دمحم هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش عبد الحمٌد حجاج من مكتب العمل عٌن شمس الؽربٌه 24الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105114وفً تارٌخ  421110جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرإوؾ ابراهٌم محمود ابراهٌم الملٌجى ، تا -  152

 4شٌراتون سابما ش فإاد حبٌب حالٌا شمة  1142ش عباد الرحمن مربع  23العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

العنوان ,  تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  311415عالء الدٌن ابراهٌم مرسً حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

م بنشاط / تصنٌع جوارب متنوعة براس مال  355مخازن الشباب  440وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة رئٌسى آخر بالعنوان / لطعة 

 بسمة تجارٌة/ شابلٌن للجوارب باسم تجارى / عالء الدٌن ابراهٌم مرسى حسٌن 25555/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105114وفً تارٌخ  311415م    عالء الدٌن للطباعة والنشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  154

 25555م بنشاط / تصنٌع جوارب متنوعة براس مال / 355مخازن الشباب  440الـتؤشٌر:   ، اضافة رئٌسى آخر بالعنوان / لطعة 

 بسمة تجارٌة/ شابلٌن للجوارب باسم تجارى / عالء الدٌن ابراهٌم مرسى حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105114وفً تارٌخ  421106خائٌل حنس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نٌفٌن سمٌر مٌ -  155

 1ش ابراهٌم النجار شمة  10الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  421154امل عوض بركات عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 1م  11ب  0الدٌنارى ق  ش طه 25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  423113عباس عبدالحلٌم دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الحى السابع 12ش حسٌن شمه  1الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  421111رلم    دمحم محمود دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  151

 ش سعٌد على 33الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  421156جمال السعٌد محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 شارع الخلٌج الناصرى  1الـتؤشٌر:   ، محل باالرضى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  425101 على عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وفاء دمحم -  115

 6منطمه  3ش دمحم عوض محل  11الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 25105115وفً تارٌخ  415514خلود هشام سٌد حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش صالح عبدالرحمن من مٌدان النعام المدٌم 15الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الممر الرئٌسى الى /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  415013منى سٌد محمود مرزا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الوزراء شٌراتون  1163مربع  12الـتؤشٌر:   ، محل ق 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  421151ممتاز سعٌد ٌسرى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 م سابعه محل باالرضى  11بلون  6ش تهامه لطعه  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  421155عادل عبدالرازق حسن الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ش السوٌفى من خارجه المطرٌه شمة 35وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  421124باسم معتز محمود احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 رضى بالدور اال 2احمد ابو العال المنطمه الثامنه شمه رلم  20وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  421151فادى سمعان عجٌب سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ش احمد فتحى ناصؾ االمٌرٌه 20وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان  25105115وفً تارٌخ  421125اٌمن عبد العظٌم عبد الحلٌم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 م االمٌرٌه  3ب مدخل  15, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  421131احمد سٌد عبد الكرٌم رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ل علوى ببرج الرضا الدور االو 1ش احمد عٌسى تمسٌم االمل ثانى خلؾ سوق المنال مكتب رلم  4وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  425551لسطنطٌن اشٌر اسرائٌل ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 ش الحجاز 135وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115فً تارٌخ و 421150ولٌد المهدى محمود دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 6م  41ق  33شارع لورشى المنطمة السادسة  1عمار  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  421134عمر عبد العزٌز دمحم فإاد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 54ش الشروق شمة  65وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  415013منى سٌد محمود مرزا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الوزراء شٌراتون 1163مربع  12الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / محل ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  421114اٌهاب عادل مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 ش ٌوسؾ عباس من خض التونى 25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  421123دمحم عبدالعلٌم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

  22ش جوزٌؾ تٌتو شمه  124وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  421115اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هناء حسٌن عواد حسٌن ، ت -  125

 ش ادرٌس اسماعٌل مدنٌه االحالم االمٌرٌه ملن خالد ابراهٌم فرج عبدالمجٌد5الـتؤشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 25105116وفً تارٌخ  411441نصحى عزٌز ؼالى جندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان حوضابوسلطان زاوٌه ابومسلم بجوار الدائرى ابوالنمرس

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  421121دمحم سمٌر عبد الؽنى الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 نىش الطٌران ناصٌة اسماعٌل المبا 65وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  426351رائؾ اسكندر توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 شارع الدكتور على ابراهٌم رمزى 21الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  421111فٌصل دمحم كامل عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 الـتؤشٌر:   ، ش الوفاء من ش حسنى مبارن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  451043هٌثم محمود عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

الشروق بنشاط / ورشة  -الورش العسكرٌة  منطمة الصناعات الصؽٌرة جنوب 31الـتؤشٌر:   ، اضافة رئٌسى آخر بالعنوان / لطعة 

 25555رخام وجرانٌت براس مال / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  421110الطٌب حفنى السٌد عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 شارع الموات المسلحه ش حسنى مبارن 66دور اول  1الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  421110حسن على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود  -  132

 ش المدنٌه المنوره ابراهٌم عبدالرازق21الـتؤشٌر:   ، 

, تم تعدٌل العنوان  25105116وفً تارٌخ  421111اشرؾ عبدالمنعم ابراهٌم البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 مكرر ش شركات البترول 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  425014دمحم رأفت راؼب على الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /شارع  مإسسه الزكاه

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  421126،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم احمد ، تاجر فرد  -  135

 ش فائك جبرٌل ح المبه 12وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  421112شادى احمد دمحم جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 مول كوٌن 25امون محل رلم شارع الخلٌفه الم 65الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  426351رائؾ اسكندر توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 شارع الدكتور على ابراهٌم رمزى 21الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  421120   احمد ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  131

 ش زكرى مٌدان النعام المدٌم حلمٌه الزٌتون شمه 16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  425110دمحم طارق عبدالرإوؾ فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 ش جسر السوٌس 25وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  412163دمحم فراج عطا سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 شارع مصطفى النحاس 13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  303622مإمن عبدالعلٌم عبدالشافى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 حوض كحٌل 36الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /  وصؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  421131دمحم ٌحٌى دمحم عزت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ش ابوبكر الصدٌك64الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111فً تارٌخ و 421130احمد دمحم كلحى احمد حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 ش المستشار دمحم محمود عطٌه من سلٌم االول 3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  302142عصام السٌد احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 للبودٌة بالحمزاوىش ا 4الـتؤشٌر:   ، محل باالرضى ومعرض بالدور االول 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  421135امٌر سٌد ابراهٌم على بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ش سلٌم االول حلمٌة الزٌتون 112وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111 وفً تارٌخ 426214هبه عٌد خمٌس عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 ش انور المفتى 4/  5بالدور االول  3الـتؤشٌر:   ، مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  421135ٌاسر رضا عبدالعظٌم همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الثانى فوق االرضى الدور  22الشٌراتون شمه  1251مربع  1الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  204331شرٌؾ رمضان عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

سوق العبور بنشاط / ثالجة تبرٌد وتجهٌز مصنع  -امتداد المنطمة الصناعٌة  43الـتؤشٌر:   ، اضافة رئٌسى آخر بالعنوان / 

 15555عبئة وتؽلٌؾ برأس مال وعرض مستلزمات وت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  302142عصام السٌد احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 ش اللبودٌة بالحمزاوى 4الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل باالرضى ومعرض بالدور االول 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  421145، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سالم عبدالونٌس حسٌن  -  155

  1ش عمر لطفى ناصٌة عبدالحكٌم الرفاعى م  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  421141خالد عٌسى احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش جسر السوٌس 225،   الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  456501رامى منٌر ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

الـتؤشٌر:   ، اضافه نشاط رئٌسلى اخر بالعنوان الكائن مدخل الناصرٌه المدٌمه المضاه ثالث العامرٌه محافظه االسكندرٌه راس مال 

 (nescoاالؾ جنٌها ونشاطه مركز خدمه وصٌانه سٌارات والسمه التجارٌه االهلٌه الهندسه للمطع الؽٌار  عشره

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  421155دمحم حٌدر بؽدادى فرٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 ارع حافظ رمضانش 5ابراج بالزا ج  6دور  61وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  414563احمد ابراهٌم عبد هللا مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

  1135ش سٌد زكرٌا مساكن شٌراتون بدروم بالعمار  10وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  414563 احمد ابراهٌم عبد هللا مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 لخدمه السٌارات  011ش رشٌد  مع اضافه سمه تجارٌه / ناٌن وان وان  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

, تم تعدٌل العنوان  25105111وفً تارٌخ  421122على رمضان حمٌده جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 ش وابور المٌاه66وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  414061ابراهٌم على كرار منشتح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 مشروع الطوب الرملى الحى العاشر لٌصبح فرع 13الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى بالعنوان /شمه بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  414061ابراهٌم على كرار منشتح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 مشروع الطوب الرملى الحى العاشر لٌصبح فرع 13الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى بالعنوان /شمه بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  216561د ،  سبك لٌده برلم    هشام مكرم عبدالفتاح البلبٌسً ، تاجر فر -  150

 ولى العهد 16وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  421144سٌد رمضان سٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 واحه الحى العاشرعمارات التوفٌمٌه من مهدى عرفه حى ال 3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  421143عبد هللا ابراهٌم عبد هللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 ش الممرٌزى محل باالرضى  51وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  414514رنده نبٌل محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 سى جنٌنه مول 41الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل سى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  414514رنده نبٌل محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 المحور المركزى السادس من اكتوبر 45التجارى لطعه رلم جلورى مول المجد  5الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  421154سامح حنا وهٌب رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 ش كلوت بن 41الـتؤشٌر:   ، محل باالرضى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  414514   رنده نبٌل محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  165

 سى جنٌنه مول  41الـتؤشٌر:   ، محل سى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  455655سفٌن جبره سلوانس صاروفٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 الدور الثانى فوق االرضى 15الحجاز شمة رلم ش  153وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان المركز الرئٌسى الى /

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  455655سفٌن جبره سلوانس صاروفٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الدور الثانى فوق االرضى 15ش الحجاز شمة رلم  153وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  455655جبره سلوانس صاروفٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سفٌن -  161

 الدور الثانى فوق االرضى 15ش الحجاز شمة رلم  153وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  421161دمحم سالم صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 ش تمسٌم الرلابه االدارٌه  111الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  421152احمد اٌمن دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ش ابن سندر برج السماح 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  421151فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر دمحم ابوالعدب عثمان ، تاجر  -  111

 مٌدان المطرٌة العمومى شمه 01الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  421156تامر محمود احمد المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 حى الواحه 154برج الٌاسمٌن شمة  14بلون  15وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  421153صابرٌن فإاد عبدالواحد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش عرٌان تادرس 21وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121خ وفً تارٌ 421155رضوه ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 14سابما بجوار مدرسة نبٌل الولاد االعدادٌه شمه  15ش االنتصار حالٌا  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  421162مصطفى شرٌؾ لاسم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 من ش المدٌنه المنوره ش شرٌؾ متفرع  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  421165مجدى احمد تهامى احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ش الرشٌدى عمارات مساكن التعمٌر شٌراتون المطار  36وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  410122 اشرؾ دمحم عوض حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 ح محمود فرج من ش الحدود 5محل ع -الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  421166اٌمان دمحم وهبه المبروصلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 اللطٌؾ عزبه حماده  ش احمد عبد 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  421424دمحم مصطفى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 التجمع الخامس -منطمة الخدمات  124الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / لطعة رق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  421161ٌده برلم    رامى دمحم عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  115

 ب  12منطمه  15من ش مهدى عرفه بلون  11عمار رلم  1الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  411560اٌمن للدس بنٌامٌن للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بصاله الوصول داخل الدائره الجمركٌه  3مبنى الركاب رلم الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  421161نبٌل شاكر شلبى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش الورشة عزبة الهجانه 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  451043  هٌثم محمود عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  113

 الشروق -منطمة الصناعات الصؽٌرة جنوب الورش العسكرٌة  31الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  451043هٌثم محمود عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

تعدٌل  -النزهه -مول بانوراما الشروق  -الدور االرضى بدروم  - 21الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الرئٌسى االخر لٌصبح /محل رلم 

 نشاطه لٌصبح / تورٌد وتركٌب الرخام والجرانٌت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 25105122وفً تارٌخ  411560اٌمن للدس بنٌامٌن للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 خارج الدائره الجمركٌه  2الـتؤشٌر:   ، مبنى الركاب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  421151كوثر فاضل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 51بلون  14ش كابول ق  31الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  421164فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل فرحات عبد الوهاب عواد ، تاجر  -  111

 ش متولى الشعراوى عزبه الهجانه اخر مصطفى النحاس  14وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  421165صبرى عدلى عبد هللا عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش الشركات من الخلٌفه الظافر الحى السادس  115تؤشٌر:   ، بوصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105124وفً تارٌخ  312615عبٌر دمحم دمحم طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 مدنٌه الشروق  5ش صنعاء من ش الربوه الحى 26الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105124وفً تارٌخ  421112ٌر دمحم توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حازم سم -  105

 شارع االسماعٌلٌه زهراء مدٌنة نصر 1عمار  5الـتؤشٌر:   ، محل 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 25105124وفً تارٌخ  421111كرم نصرى بساده بسكالس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 1مساكن اطلس م الحى العاشر مدخل  115الـتؤشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  302511بولس جرجس مجلع سعدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 ش التسعٌن  مول هال 315وجزء من  316الدور االرضى ق 15محل رلم -وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  421112دمحم حمدى عبدالسالم عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

 صمر لرٌش الحى العاشر 13بلون  31عمار  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  421116فهمى عنتر فهمى ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 ش عناٌات الحكٌم ناصٌه ش عبدالخالك من سلٌم االول  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105124وفً تارٌخ  314455ولٌد جمال صالح الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 ش حسن المامون 55ئن فى الـتؤشٌر:   ، الؽاء الرئٌسى االخر الكا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105124وفً تارٌخ  415611رٌمون نبٌل مسعد ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  106

 من منشبه التحرٌر 11ش  35الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان ,  تم 25105124وفً تارٌخ  421111اسحك عزت صادق تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 ش مسجد نور االسالم ش عبد العزٌز بٌومى سابما من ش احمد عصمت  0وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  313555عبد الرحمن السٌد احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 حجالن حلمٌة الزٌتون الدور االرضى  مٌدان 60وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105124وفً تارٌخ  421111احمد دمحم الهادى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 ش د / احمد ندا  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105124وفً تارٌخ  421111الهادى لالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 ش د / احمد ندا  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105124وفً تارٌخ  312615عبٌر دمحم دمحم طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 مدٌنه الشروق  5ش صنعاء من ش الربوه الحى  26-الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105124وفً تارٌخ  421115رضا حسٌن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 ش الجبرتى  5الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105124وفً تارٌخ  421113سٌد هالل ابراهٌم اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 3ار سور مركز شباب االزبكٌه بشارع نمطة السبتٌه فاترٌنه من الطرٌك العام الـتؤشٌر:   ، بجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  421113سامٌه دمحم حسٌن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 عمارات رابعه االستثمارى  10الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  421116صطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامٌه دمحم وجٌه الدٌن عطٌه م -  255

 شارع االسماعٌلٌه الحى العاشر زهراء مدٌنه نصر شمة بالدور الثالث 0العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 25105125وفً تارٌخ  421111على على حسن عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 المجمع التجارى والمهمات 5الـتؤشٌر:   ، امتداد رمسٌس محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  301235دمحم عبد الرازق دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

نى حوض الدكر شبرا الخٌمه الملٌوبٌه بملن / دمحم عبدالرازق متر المعهد الدٌ 22الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / ش تخطٌطى 

 دمحم ابراهٌم بسمه تجارٌه / الشرق لتورٌد وتؽلٌؾ وتعبئة الموالؽذائٌه بنشاط / تورٌد وتؽلٌؾ وتعبئة مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  444444بالل احمد حلمى محمود المرابط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 ش ترعه الجبل 52وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  421111اٌهاب حسٌن سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 بالدور الثالث 15صمر لرٌش الحى العاشر شمه  14بلون  22الـتؤشٌر:   ، عماره 

وفً تارٌخ  421110السوٌدى انترناشونال للتورٌدات الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -بو الخٌر محمود دمحم ا -  215

  5ٌولٌو محل رلم  26ش  5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25105125

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  421101احمد حسام كمال محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 المنطمة االولى 03ش الطٌران ب  65وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  421106سلوى خلٌل اسماعٌل البلبٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 دور التاسعال 21ؼرفه بالشمه رلم  15ش متولى الشعراوى م  26بلون  21وصؾ الـتؤشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  361555صابح محروس حنا بمطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / ش الورشه عزبة الهجانه بجوار صٌدلٌة شٌرٌن

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  421055بك لٌده برلم    مختار اشرؾ مختار السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  س -  214

 عمارة الطوب الرملى الحى العاشر 10مشروع ال  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  354241فتحى حامد بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 2الدور  6العمار  1شمه  12حى الواحه م الواحه م  1بلون  6عنوان لٌصبح / ق الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  361555صالح محروس حنا بمطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع/ ش الورشه عزبه الهجانه بجوار صٌدلٌه شٌرٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  421104اد نادى سعد حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عم -  211

 وحده النمابات 415مشروع  1الـتؤشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  341531مجدى طه دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 مدٌنة نصر اول 11منطمه  11بلون  15:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار على لطعه الـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  316535عبده عٌد الدمرداش متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 امٌه التجمع الثالثمنطمة الورش الحرفٌه المط 40الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان / لطعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  321321عالء الدٌن عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان مول سكوٌر الرحاب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  426444ٌاسر السٌد عاصم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 شارع احمد جبر 12الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  302315تٌمور عبد الؽفار عبد اللطٌؾ الزؼبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الحى العاشر 4اء مدٌنه نصر وحده رلم زهر 6العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى الى /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  421103حنا نوح جرس ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الـتؤشٌر:   ، ح السعٌد من ش عمر ابن الخطاب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121ارٌخ وفً ت 416606شٌماء حمزه عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 16بلون  6ش الحرٌه المنطمة التاسعه لطعه  6الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الممر الرئٌسى الى /

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  421100جوزٌؾ جورجى امٌن عازر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 فهمىش عبدالعزٌز  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم  25105121وفً تارٌخ  421100مستشفى سان جوزٌؾ الطبى لجراحه العظام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ش عبدالعزٌز فهمى 11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 25105121وفً تارٌخ  426444ٌاسر السٌد عاصم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ش احمد جبر  12الـتؤشٌر:   ، 

تم  25105121وفً تارٌخ  421102امرى دمحم عزالدٌن عبدالجواد ابراهٌم عرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ش جوزٌؾ نٌتو النزهه الجدٌده15ش طارق خلؾ من 2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  421053مان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر عبد العزٌز رد -  220

 الدور الثانى 0ش اٌاس من ش الخلٌفه المامون شمة رلم  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

عنوان , تم تعدٌل ال 25105120وفً تارٌخ  421011حسن احمد دمحم احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 ش الدكتور خلٌل ابراهٌم حدائك الزٌتون شمه 11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  421056على سعد على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ش سعد عوض هللا14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  210502رلم    دمحم عبده السٌد عدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  232

 العباسٌة -ابراج الشرطة من عظٌم الدوله   2الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن /

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  210502مكه للموبٌلٌا دمحم عبده السٌد عدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 العباسٌة -ابراج الشرطة من عظٌم الدوله   2تؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن /وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  421051حنان سلٌمان عبدالرحمن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 ش عبدالهادى الخولى شمه4وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  421051، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود حمدى شعبان حمدان -  235

 13ش مكرم عبٌد شمه 12وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  420555فٌلٌب بولس ٌوسؾ عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 ن سلٌم االول شمه بالدور االرضى ؟أ ش راضى م 14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  421015دمحم محمود احمد عبدالمجٌد عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ش عالن حمامات المبه من بن سندر 6وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان  25105120وفً تارٌخ  451632لٌده برلم     خلٌل ابراهٌم ابو العٌون عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك -  231

 النموج هـ الدور الثانى المنطمه االولى الحى الثالث التجمع الخامس 135أ  بالعماره 3, وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمه 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  25105120وفً تارٌخ  421052دمحم شولى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  230

 الدور االرضى الحى السابع  2ذاكر حسٌن محل رلم  65الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  421025مصطفى محمود مصطفى العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 2الدور  4ش عبدالهادى الخولى الواٌلى شمة  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  421051مى عطٌه زكى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سا -  241

 الـتؤشٌر:   ، ش عبد هللا سالم الهجانه شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  421011ؼالب عبده دمحم محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 4شمه  1111:   ، زهراء م نصر عماره الـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  25105135وفً تارٌخ  421021اٌهاب رمزى مصباح ابراهٌم فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 ش فإاد عبد الحكٌم عمارات المهندسٌن  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    25105135وفً تارٌخ  411415    راضى دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  244

 عباس العماد  4-، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105135وفً تارٌخ  421011سٌد ٌحٌى عبدالعزٌز حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 سابما 11ش عثمان عبدالحفٌظ  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105135وفً تارٌخ  421010اسماء رمضان احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 ش سعٌد من طومانباى 12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105135وفً تارٌخ  342451اٌمن محمود على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 الدور االرضى 4زهراء م نصر الحى العاشر شمه رلم  416-تؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان لٌصبح الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105135وفً تارٌخ  421012منال عبدالفتاح دمحم مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 ش عبدالمنعم رٌاض 41الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105135وفً تارٌخ  423015باس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عمار عبد الونٌس ع -  240

 حاره كرٌم من المطراوى 1-وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25105131وفً تارٌخ  421035محمود محسن دمحم حسن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الدور االرضى  15عمارات مجلس الدفاع الوطنى محل رلم  1لـتؤشٌر:   ، وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان ,  25105131وفً تارٌخ  421036عاطؾ عبده تاوضروس عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 بناحٌة البركة حوض برخالى الوسطانى  512شارع  15وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  416150دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم      نجوى ابراهٌم -  252

 زهراء م نصر 2253عماره  4الـتؤشٌر:   ،  شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  421042نور دمحم محمود حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 ح راشد عطٌه من ش احمد عرابى 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105131وفً تارٌخ  421020توفٌك على عبد العاطى حفناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 ش على الجندى المنطمه الثانٌه  26وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور االرضى مكتب ادارى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  421031سبك لٌده برلم     شرٌؾ عادل ٌوسؾ بخٌت ، تاجر فرد ،  -  255

 ش المسٌرى  16الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  421025هناء جمال حسن الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 ؼرفه من الشمه الشروق  5ى شمه م الدور الثان 155اسكان شباب  135الـتؤشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  421024رشا حسنى عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 زهراء مدٌنة نصر 2513الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105131ٌخ وفً تار 412013والء ابراهٌم عبد الظاهر جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 0شارع  151وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  314665سامح دمحم دمحم رسالن زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 عمارات الشركه السعودٌه السواح كممر ادارى 22ماره ع 3شمه رلم -الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان  الممر االدارىلٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  314665سامح دمحم دمحم رسالن زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 عمارات الشركه السعودٌه  51عماره  1محل رلم -الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  314665دمحم زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سامح دمحم -  261

 عمارات الشركه السعودٌه السواح كممر ادارى 22عماره  3شمه رلم -الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان  الممر االدارىلٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  314665    سامح دمحم دمحم زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  262

 عمارات الشركه السعودٌه  51عماره  1محل رلم -الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  314665سامح دمحم دمحم رسالن زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 عمارات الشركه السعودٌه السواح  51عماره  1، محل رلم الـتؤشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  25105131وفً تارٌخ  421026حافظ حلمى عبد ربه عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 ش السالم المماولون العرب شمه بالدور الثانى فوق االرضى  12وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  416150ابراهٌم  دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نجوى -  265

 زهراء م نصر 2253عماره  4الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / شمه 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 25105131وفً تارٌخ  421022سلوى دمحم الششتاوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 ش متحؾ المطرٌه عٌن شمس الشرلٌه  45الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  423361جورج فكرى اسحك بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 15ش الحجاز الدور الرابع الدور الرابع شمه  135-الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25105131وفً تارٌخ  421032عاطؾ سامى سلٌمان السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ش دمحم عمر من ش احمد عرابى عٌن شمس الشرلٌه 43وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  416411حنان عبد العزٌز امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  260

 ش جمال عبد الناصر متفرع من ش االربعٌن جسر السوٌس 2-الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  421034عمرو دمحم انٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 لناحٌه الواٌلى الكبٌر ش داٌر ا 34الـتؤشٌر:   ، محل بالعمار 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  412251عمرو رمضان ابوزٌد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / مماوالت عامة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  452011لعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رٌم خالد محمود عبد ا -  2

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط/الرحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105151وفً تارٌخ  422541دمحم فتحى حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 ى والتخلٌص الجمركىتعدٌل النشاط الى الشحن والنمل الدول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  306114احمد حامد عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التؤشٌر:  اضافة نشاط/ تورٌدات مواد ؼذائٌة وادارة كافٌترٌات وكافٌهات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105151وفً تارٌخ  421156تامر سمٌر سلٌم اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تعدٌل النشاط الى بٌع مخبوزات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  321612شرٌؾ حمدي دمحم الشمرلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط / التسوٌك من النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105152وفً تارٌخ  453112تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد فرٌد حلمى طاطاناكى ، -  1

 التؤشٌر:  اضافه نشاط/تورٌدات عمومٌه )دون مجاالت الدعاٌة و االعالن(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105152وفً تارٌخ  236150عصام دمحم صادق المهندس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 حذ نشاط/االستٌراد و اضافه نشاط/تورٌدات عمومٌه)دون مجاالت الدعاٌة و االعالن(  التؤشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105152وفً تارٌخ  236150المهندس لتجاره المنسوجات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 اٌة و االعالن(التؤشٌر:  حذ نشاط/االستٌراد و اضافه نشاط/تورٌدات عمومٌه)دون مجاالت الدع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105152وفً تارٌخ  425135دمحم فاروق عبده ؼزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / خدمات النظافة واعمال صٌانة الكهرباء والسباكة واعمال فن و تركٌب الدٌكورات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105152وفً تارٌخ  313651بك لٌده برلم   ولٌد دمحم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  س -  11

 اضافه نشاط / التنمٌب عن المعادن واستخراج واستؽالل خامات المناجم والتعدٌن

:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر25105152وفً تارٌخ  422535دمحم سعداوى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 10والمجموعه  6من المجموعه  36اضافة نشاط / االستٌراد فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  415125ناجى عبده ساوٌرس ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

من  36و المجالت و االنترنت و الفمرة التؤشٌر:  اضافه نشاط /استٌراد وتصدٌر الى النشاط االصلى )فٌما عدا اصدار الصحؾ 

 2510لسنه  445و بعد الحصول على التراخٌص الالزمه( موالة امنٌه رلم  10و المجموعه  6المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , 25105153وفً تارٌخ  311415عالء الدٌن ابراهٌم مرسً حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 2510لسنه  335اط االستٌراد من النشاط موافمة امنٌه رلم وصؾ التؤشٌر:  الؽاء نش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  311415عالء الدٌن للطباعة والنشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 2510لسنه  335التؤشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد من النشاط موافمة امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , 25105153وفً تارٌخ  410551سنى عوض طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌهاب ابراهٌم ح -  16

 اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات الكهرباء والمولدات الكهربائٌه وماكٌنات تولٌد الطاله-وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  415363احمد طارق فتحى دمحم شدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / بٌع هداٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105153وفً تارٌخ  311416محمود حسن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  321612لٌده برلم    شرٌؾ حمدي دمحم الشمرلً ، تاجر فرد ،  سبك -  10

 معاٌره ادوات المٌاس والموازٌن االلكترونٌه -التؤشٌر:  تعدٌل نشاط لٌصبح 

تم تعدٌل النشاط , 25105153وفً تارٌخ  425016خالد دمحم كمال عبدالمجٌد الدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 معاٌره ادوات المٌاس والموازٌن االلكترونٌه-عدٌل النشاط لٌصبح وصؾ التؤشٌر:  ت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105154وفً تارٌخ  250651دمحم ابو سرٌع خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 اضافه نشاط /مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  325112مجدي عزٌز صالح حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط /االستٌراد و التصدٌر من النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  361364اسامه صابر سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  454226االبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حنان حمدى ابراهٌم -  24

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى /مكتب خدمات تورٌد عمال نظافه و بوفٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  423552دمحم صبرى ابو طالب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 لتؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع سندوتشات و ماكوالت اخرىا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  415124رومانى فاضل فاٌز حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 اٌة واالعالن (التؤشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد وتركٌب فالتر المٌاة والتكٌٌفات والتورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا الدع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  411231نسرٌن حسن فاٌك احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

التؤشٌر:  اضافه نشاط/التورٌدات العمومٌه لجمٌع الجهات دون مجاالت الدعاٌة و االعالن )فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول على 

 2510لسنه  550افمة امنٌه رلم التراخٌص الالزمه (مو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105151وفً تارٌخ  424563سمر سٌد امٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 اضافة نشاط / التصدٌر

ط , وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشا25105150وفً تارٌخ  361131كمال كٌالمان كٌرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 اضافه نشاط / تورٌد االجهزه والمستلزمات الطبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  410054الفت احمد عفٌفى عبد الظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 لتدرٌب لدٌناالتؤشٌر:  اضافة نشاط / خدمات وتنظٌم ادارة المإسسات التعلٌمٌة والتنمٌة المستدامه وا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  426630بهاء الدٌن سعٌد امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى /تورٌد مواد دعاٌه و اعالن و ادوات كتابٌه ورق و مطبوعات )فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و 

 2510لسنه  311لدٌنٌه و المصاحؾ و بعد الحصول على التراخٌص الالزمه( موافمة امنٌه رلم االنترنت و الكتب ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  355621عالء الدٌن دمحم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  426515جر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم محمود كامل والى ، تا -  33

 اعمال الواجهات الحدٌثه واالنشطه المكمله لها-التؤشٌر:  اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  421504مٌنا سعٌد فرج هللا سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

اضافه نشاط الدعاٌه واالعالن وتورٌد اجهزه كمبٌوتر فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التؤشٌر:  

 2510/511التراخٌص الالزمه موافمه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  313106عباس حافظ احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 لنشاط لٌصبح / فواكه اللحومالتؤشٌر:  تعدٌل ا

تم تعدٌل النشاط , 25105115وفً تارٌخ  414151ساره صالح محمود سٌد كرٌشة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 ( 2510لسنة  330وصؾ التؤشٌر:  اضافة نشاط / خدمات االنترنت ) موافمة امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  355124لٌده برلم   محمود دمحم محمود دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك  -  31

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  313414دمحم عبد الرحمن السٌد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105114وفً تارٌخ  301511 عبد الظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد دمحم -  30

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / التسوٌك العمارى الى النشاط االصلى فٌما عدا االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105114خ وفً تارٌ 361333سامً فرج حسن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105114وفً تارٌخ  421214احمد عادل عبد الستار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى /مطعم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105114وفً تارٌخ  455560د ،  سبك لٌده برلم   السٌد على دمحم دمحم حماد ، تاجر فر -  42

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد مواد ؼذائٌة

تم تعدٌل النشاط , 25105114وفً تارٌخ  311414صالح الدٌن عبدالعاطى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 النشاطوصؾ التؤشٌر:  الؽاء نشاط/ االستٌراد من 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105114وفً تارٌخ  421164سٌد دروٌش فاضل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  426166سمٌرة سعٌد محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 اضافه نشاط/ تصنٌع مستحضرات تجمٌل لدى الؽٌر التؤشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105115وفً تارٌخ  256153فإاد مورٌس فإاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105115خ وفً تارٌ 353255احمد خلؾ دمحم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع مشروبات وكوكتٌالت فٌما عدا المشروبات الكحولٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  421505عادل ربٌع محمود عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 ( 10والمجموعه  6من المجموعه  36راد وتصدٌر ) فٌما عدا الفمره التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  422116دمحم حامد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

حرى و الجوى للبضائع و التؤشٌر:  اضافه نشاط /تمدٌم الخدمات  اللوجستٌه من الشحن و التفرٌػ و خدمات النمل البرى و الب

 التخلٌص الجمركى و التورٌدات العمومٌه)فٌما عدا تورٌد الكمبٌوتر و مستلزماته و دون مواد الدعاٌة و االعالن(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  421500دمحم حمودة معوض على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 ( 10والمجموعه  6من المجموعه  36ح / استٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا الفمره التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  421551دمحم مجدى محمود دمحم شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / االستٌراد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  364535ك لٌده برلم   روبٌر صبحً ملطً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سب -  52

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط توزٌع االثاث

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  456551حسنٌن ابراهٌم حسٌن بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / الخرده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  451444احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عادل عبد هللا  -  54

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات فى مجال مستلزمات الفنادق وتجارة المالبس الجاهزة

تعدٌل النشاط , وصؾ تم 25105116وفً تارٌخ  410001ماجد فائك مسان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التؤشٌر:  اضافه نشاط التورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105116وفً تارٌخ  426351رائؾ اسكندر توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 لحصول على التراخٌص الالزمةتعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب ترجمة فٌما عدا االنترنت وبعد ا

تم تعدٌل النشاط , 25105111وفً تارٌخ  314414شعبان عبد الرحٌم حمدان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 2510لسنة  541وصؾ التؤشٌر:  اضافة نشاط / بالى استٌشن ) موافمة امن رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  361404ٌده برلم   مكرم مصري خلٌل الالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك ل -  51

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  311542محمود شحاته محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  216561بلبٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام مكرم عبدالفتاح ال -  65

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة اجهزة كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  426665دمحم احمد عبدالرحمن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 ( 2510/  521افه نشاط / تسوٌك عمارى ) موافمه امنٌه التؤشٌر:  اض

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  365106رزق هللا ؼبلاير مسٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105122ً تارٌخ وف 451043هٌثم محمود عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / ورشة رخام وجرانٌت

تم تعدٌل النشاط , 25105122وفً تارٌخ  424530محمود عبدالوهاب ابراهٌم لورة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 باردة و ماكوالت سرٌعه و حلوٌات وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تحضٌر وبٌع مشروبات ساخنه و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  101550رشدي ابراهٌم جرجس برسوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  164121مجدي دمحم دمحم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 االنتاج الفنى والتوزٌع-التؤشٌر:  الؽاء نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الؽاء 25105122وفً تارٌخ  164121مجدي سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 االنتاج الفنى والتوزٌع-نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105122وفً تارٌخ  164121   مإسسه مجدي سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  61

 االنتاج الفنى والتوزٌع-الؽاء نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  306564دمحم حسن سلٌم ٌوسؾ دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / مكتب رحالت داخلٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105124وفً تارٌخ  361165راهٌم فهمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد اب -  15

 حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الؽاء 25105124وفً تارٌخ  112541ولٌم نخٌل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105124وفً تارٌخ  415611مون نبٌل مسعد ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رٌ -  12

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / صٌانه وبٌع وشراء اجهزه كهربائٌه ومٌكانٌكٌه

عدٌل النشاط , وصؾ تم ت25105124وفً تارٌخ  314455ولٌد جمال صالح الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى تدرٌب ناشطٌن سٌاحٌن وتنمٌه واداره مشروعات سٌاحٌه وتطوٌر عمارى وتورٌدات عامه فٌماعدا 

 2510/455االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105125فً تارٌخ و 425100رٌهام محمود دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 الؽاء نشاط التسوٌك -التؤشٌر:  اضافه نشاط تورٌد االجهزه الطبٌه والمستلزمات فٌماعدا االدوٌه 

تم 25105125وفً تارٌخ  350141مإسسة العبد لالستٌراد و التصدٌر و اعمال الدٌكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط/ تورٌد مواد ؼذائٌه و الكٌماوٌات )فٌما عدا االدوٌة ( و البالستٌن و مشتماته و  تعدٌل النشاط ,

 التوكٌالت التجارٌة و التورٌدات )دون مجاالت الدعاٌة و االعالن(

ل النشاط , وصؾ تم تعد25105121ٌوفً تارٌخ  316535عبده عٌد الدمرداش متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط / تصنٌع المنتجات الخشبٌه واالثاث المنزلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105121وفً تارٌخ  321535اٌمن الفونس جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 حذؾ نشاط ابحاث ودراسات تسٌوٌمٌه وجدوى -اضافه نشاط لص الورق

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  361555محروس حنا بمطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح -  11

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع االجهزة الكهربائٌه والمنزلٌه

وصؾ تم تعدٌل النشاط , 25105121وفً تارٌخ  361555صابح محروس حنا بمطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التؤشٌر:  بٌع االجهزة الكهربائٌه والمنزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  425033امل لبٌب مصلحى عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

ٌه ( واالثاث المكتبً التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح توزٌع وتورٌد المفروشات والمراتب وتورٌد المستلزمات الطبٌه ) فٌماعدا االدو

 واالجهزه الكهربائٌه واالجهزه الرٌاضٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  411515سعٌد السٌد اسماعٌل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر:  تجاره سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105120وفً تارٌخ  450513دمحم احمد ابراهٌم السٌد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تصدٌر جمٌع منتجات وتورٌد جمٌع انواع المعادن وتورٌد ادوات كهربائٌه ومستلزماتها-التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح 

التؤشٌر:   تم تعدٌل النشاط , وصؾ25105120وفً تارٌخ  424512فواز احمد فواز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 اضافه نشاط /بٌع خضار و فاكهه و تعبئة مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105120وفً تارٌخ  351461شرٌؾ امٌن ناشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 استٌراد المطهرات-اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105120وفً تارٌخ  421053   عمر عبد العزٌز ردمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  15

 اجانب 2511لسنه  52التؤشٌر:  تصدٌر موافمة امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , 25105120وفً تارٌخ  455106ولٌد عبدالحمٌد مصطفى الؽنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 توكٌالت تجارٌه-وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105120وفً تارٌخ  455106الؽنٌمى للتجاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 توكٌالت تجارٌه-اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105135وفً تارٌخ  341033مإسسه دهب للخدمات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 لى /التصدٌرتعدٌل النشاط ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105135وفً تارٌخ  451656مجدى نبٌل بشرى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى /تورٌد خامات البالستٌن و مستلزمات المصانع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105135وفً تارٌخ  450534دمحم حبٌب ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 10و المجموعه  6من المجموعه  36اضافه نشاط /التصدٌر و االستٌراد فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105131وفً تارٌخ  305652زٌاد دمحم احمد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

والفمره  10تٌراد وتصدٌر وتجاره اجهزه الكمبٌوتر والمماوالت ) فٌما عدا االنترنت والمجموعه التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / اس

 ( 2510/  115( ) موافمه امنٌه  6من المجموعه  36

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105131وفً تارٌخ  311150وائل سمٌر دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 (642دعاٌه واعالن والتورٌدات )فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت موافمه امن برلم -دٌل النشاط لٌصبح التؤشٌر:  تع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105131وفً تارٌخ  314665سامح دمحم دمحم رسالن زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 ربائٌهتورٌدوصٌانه اجهزة كه-التؤشٌر:  اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105131وفً تارٌخ  314665سامح دمحم دمحم زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 تورٌدوصٌانه اجهزة كهربائٌه-اضافه نشاط 

, وصؾ  تم تعدٌل النشاط25105131وفً تارٌخ  423361جورج فكرى اسحك بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 تورٌدات عمومٌه فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن-التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105131وفً تارٌخ  321616خالد رفعت موسً سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد عمالة داخلٌة وتوصٌل طلبات للمنازل

تم تعدٌل النشاط , 25105131وفً تارٌخ  411554مإسسة النصراوى لالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

                                         وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط / اعداد تمارٌر مجسات التربه والمٌاه الجوفٌه                                                         

 الؽاء نشاط / التسوٌك العمارى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105131وفً تارٌخ  416150نجوى ابراهٌم  دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / تعبئه وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105152وفً تارٌخ  421126امٌر احمد ٌحٌى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  421131اسامه فتحى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  421140اٌمن ٌوسؾ امام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105150وفً تارٌخ  421161نورا عبدالعزٌز عبدالرإؾ عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  3333333مد ابراهٌم حبٌب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  5

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  421112حسن عثمان فهمى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  421155سن الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل عبدالرازق ح -  1

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  421121دمحم سمٌر عبد الؽنى الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  421161دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامى دمحم عبد الحمٌد  -  0

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  444444بالل احمد حلمى محمود المرابط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105120وفً تارٌخ  421052تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شولى محمود احمد ، -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105135وفً تارٌخ  421010اسماء رمضان احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  414061سبك لٌده برلم     ابراهٌم على كرار منشتح ، تاجر فرد ، -  13

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  421131محمود دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  421111برلم    مصطفى سعٌد حسانى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  15

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105114وفً تارٌخ  421105اسالم ابراهٌم ابراهٌم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  421135ٌده برلم   امٌر سٌد ابراهٌم على بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك ل -  11

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  414061ابراهٌم على كرار منشتح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  421161دمحم سالم صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105124وفً تارٌخ  421111احمد دمحم الهادى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105124ارٌخ وفً ت 421111الهادى لالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  421111على على حسن عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  421015دمحم محمود احمد عبدالمجٌد عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105131وفً تارٌخ  421024رشا حسنى عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم25105153وفً تارٌخ  415363احمد طارق فتحى دمحم شدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  421143دمحم على الشناوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التؤشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر25105151وفً تارٌخ  421142صفاء احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  421151رٌحاب احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  421124باسم معتز محمود احمد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 لتؤشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  421151فادى سمعان عجٌب سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  421122على رمضان حمٌده جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 اصوصؾ التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  421152احمد اٌمن دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  421151عمر دمحم ابوالعدب عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  421166ٌمان دمحم وهبه المبروصلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  34

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  421051محمود حمدى شعبان حمدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  420555لس ٌوسؾ عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فٌلٌب بو -  36

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105152وفً تارٌخ  421121دمحم محمود زكى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105111وفً تارٌخ  421115م عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود فرٌد عبد السال -  31

 , وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  421113عالء صالح السٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  421123حمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالعلٌم عبدالر -  45

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  421135ٌاسر رضا عبدالعظٌم همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  421162تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى شرٌؾ لاسم عماره ، -  42

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105124وفً تارٌخ  421115رضا حسٌن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  421113لٌده برلم   سامٌه دمحم حسٌن امام ، تاجر فرد ،  سبك  -  44

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  421053عمر عبد العزٌز ردمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  421054ده برلم   شٌرٌن ابراهٌم راؼب الالوندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  46

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  421150عماد عبده سعدهللا عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  421145حسام الدٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  421164سٌد دروٌش فاضل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  421151دمحم البدرى على امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  421162دمحم سٌد شولى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105115وفً تارٌخ  421125اٌمن عبد العظٌم عبد الحلٌم الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  421115هناء حسٌن عواد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل25105121وفً تارٌخ  421156تامر محمود احمد المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  421103حنا نوح جرس ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التؤشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك25105120وفً تارٌخ  421051حنان سلٌمان عبدالرحمن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105135وفً تارٌخ  421012منال عبدالفتاح دمحم مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105131وفً تارٌخ  421025هناء جمال حسن الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 لتؤشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  421132مروه كمال احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  421154حازم عبده دمحم دمحم ابو سنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 ر: خاصوصؾ التؤشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105150وفً تارٌخ  421165رفعت خالد مصباح دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105150وفً تارٌخ  421161عامر حسن رمضان حسن مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 : خاص, وصؾ التؤشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  421101وائل صالح عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  421134عمر عبد العزٌز دمحم فإاد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 خاص وصؾ التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  421114اٌهاب عادل مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  421145احمد سالم عبدالونٌس حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  421141خالد عٌسى احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  421155رضوه ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105124وفً تارٌخ  421113ل ابراهٌم اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد هال -  60

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105121وفً تارٌخ  421102امرى دمحم عزالدٌن عبدالجواد ابراهٌم عرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105131وفً تارٌخ  416150نجوى ابراهٌم  دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105131وفً تارٌخ  421042نور دمحم محمود حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105131وفً تارٌخ  421020عبد العاطى حفناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    توفٌك على -  13

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105131وفً تارٌخ  421031شرٌؾ عادل ٌوسؾ بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 25105151وفً تارٌخ  421112حسٌن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام ابراهٌم كمال -  15

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105151وفً تارٌخ  421122حسٌن عزالدٌن حسٌن على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105150وفً تارٌخ  421115صور ابونصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى صادق من -  11

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105114وفً تارٌخ  421101مراد احمد عبد الفتاح عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  421131الكرٌم رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سٌد عبد  -  10

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  421155دمحم حٌدر بؽدادى فرٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  414563عبد هللا مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابراهٌم  -  11

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105125وفً تارٌخ  421116سامٌه دمحم وجٌه الدٌن عطٌه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105131وفً تارٌخ  421035ن دمحم حسن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود محس -  13

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105131وفً تارٌخ  421036عاطؾ عبده تاوضروس عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  421131م احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم ابراهٌ -  15

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  421144هشام سمٌر دٌمترى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  424015اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ممدوح دمحم عواد عبده ، ت -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  421116وجٌه بدٌع جرجس اٌوب بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105114وفً تارٌخ  421102، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عبد هللا عبد هللا ابو الحدٌد -  10

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  421111بالل عبدالرحمن دمحم دمحم عمٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  421150ٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد المهدى محمود دمحم ع -  01

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  421153صابرٌن فإاد عبدالواحد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 وصؾ التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  421165ته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى احمد تهامى احمد شحا -  03

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  421100جوزٌؾ جورجى امٌن عازر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105121وفً تارٌخ  421100لعظام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مستشفى سان جوزٌؾ الطبى لجراحه ا -  05

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  426444ٌاسر السٌد عاصم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  421011جر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن احمد دمحم احمد مصطفى ، تا -  01

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105120وفً تارٌخ  421056على سعد على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105152وفً تارٌخ  414166ه برلم   عمرو فتحى بٌومى طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  00

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105153وفً تارٌخ  421136محمود كمال ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105150وفً تارٌخ  421161برلم   سعٌد فرج هللا عبدالؽنى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  151

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  421111محمود سٌد خلٌل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105114وفً تارٌخ  421151  دردٌر عبد الرحمن ضرار حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  153

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  421111دمحم محمود دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  421131دمحم ٌحٌى دمحم عزت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  421112دمحم حمدى عبدالسالم عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105124وفً تارٌخ  421116فهمى عنتر فهمى ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  421110السوٌدى انترناشونال للتورٌدات الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -محمود دمحم ابو الخٌر  -  151

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص25105125

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105120وفً تارٌخ  421051ر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامى عطٌه زكى شلبى ، تاج -  150

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105131وفً تارٌخ  421034عمرو دمحم انٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25105153وفً تارٌخ  315131سبك لٌده برلم    دمحم عبدالعزٌز عبده نعمان ، تاجر فرد ،  -  111

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  421166وائل دمحم دمحم ابوالفتوح شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  421115سبك لٌده برلم   دمحم المتولى سٌد احمد ، تاجر فرد ،   -  113

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  421110عبدالرإوؾ ابراهٌم محمود ابراهٌم الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  426351،  سبك لٌده برلم    رائؾ اسكندر توفٌك ، تاجر فرد -  115

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  421120احمد ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  421143فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد هللا ابراهٌم عبد هللا ابراهٌم ، تاجر  -  111

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  421164عادل فرحات عبد الوهاب عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105124وفً تارٌخ  421112سبك لٌده برلم    حازم سمٌر دمحم توفٌك ، تاجر فرد ،  -  110

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105131وفً تارٌخ  421032عاطؾ سامى سلٌمان السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105152وفً تارٌخ  421121ه برلم   انجى مجدى كمال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  121

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105153وفً تارٌخ  421133كرٌم احمد مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  421151دمحم رضا دمحم محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  421114فارس اسامه ادٌب فلتس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111تارٌخ وفً  421115اشرؾ على عبد الفتاح مروان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105114وفً تارٌخ  421103احمد وحٌد ؼنٌمى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  421156جمال السعٌد محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105116وفً تارٌخ  421111اشرؾ عبدالمنعم ابراهٌم البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 , وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  421130احمد دمحم كلحى احمد حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  411560اٌمن للدس بنٌامٌن للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التؤشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد25105122ٌوفً تارٌخ  421151كوثر فاضل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  421104عماد نادى سعد حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التؤشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و25105151وفً تارٌخ  421155دمحم على عصمت عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  415013منى سٌد محمود مرزا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  421151ممتاز سعٌد ٌسرى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 ٌر: خاصوصؾ التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  421144سٌد رمضان سٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  414514رنده نبٌل محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  421111اٌهاب حسٌن سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105131وفً تارٌخ  421022سلوى دمحم الششتاوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  421121صطفى حسن مظهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد م -  145

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105152وفً تارٌخ  421124ترٌز هانى ٌوسؾ رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105153وفً تارٌخ  301054حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عاصم مختار  -  142

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  421152دمحم حسن عبد اللطٌؾ زعزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  421165سبك لٌده برلم     احمد حسٌن طه ، تاجر فرد ، -  144

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  421110الطٌب حفنى السٌد عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  302142ه برلم   عصام السٌد احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  146

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  421111اسحك عزت صادق تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105135وفً تارٌخ  421011سٌد ٌحٌى عبدالعزٌز حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105131وفً تارٌخ  314665سامح دمحم دمحم رسالن زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  140

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105131وفً تارٌخ  421026 حافظ حلمى عبد ربه عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  155

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  421115احمد علٌوه دمحم حجاج محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  421110بٌشوى مجدى رٌاض حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  306612الحسٌن احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  421106نٌفٌن سمٌر مٌخائٌل حنس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  421112شادى احمد دمحم جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  421165صبرى عدلى عبد هللا عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105124وفً تارٌخ  312615عبٌر دمحم دمحم طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التؤشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع25105125وفً تارٌخ  421101احمد حسام كمال محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  421106سلوى خلٌل اسماعٌل البلبٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع  تم25105135وفً تارٌخ  421021اٌهاب رمزى مصباح ابراهٌم فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  421113طارق عبد الرحمن عدلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصؾ التؤشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن25105114وفً تارٌخ  421105دمحم عادل دمحم هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  421154امل عوض بركات عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصؾ التؤشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال25105116وفً تارٌخ  421126ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  425110دمحم طارق عبدالرإوؾ فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصؾ التؤشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,25105121وفً تارٌخ  421154سامح حنا وهٌب رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  421111كرم نصرى بساده بسكالس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105120وفً تارٌخ  421011ؼالب عبده دمحم محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 ر: خاصالتؤشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  421130عماد نظٌر حبٌب دمٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  160

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  421155عمرو سٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  421116اسم صالح الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ب -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  421104خدٌجه جالل ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  421111 كامل عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فٌصل دمحم -  113

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  411560اٌمن للدس بنٌامٌن للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  421161فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل شاكر شلبى -  115

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105121وفً تارٌخ  421055مختار اشرؾ مختار السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105120وفً تارٌخ  421025العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى محمود مصطفى  -  111

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ  تم25105111وفً تارٌخ  414061ابراهٌم على كرار منشتح ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التؤشٌر: افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105131وفً تارٌخ  421042نور دمحم محمود حجاج ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التؤشٌر: افراد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: سٌزر للدعاٌه واالعالن   421313تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151:  ،  فى تارٌخ  -  1

 الى: االلصى للتجارة والتورٌدات العمومٌة   423551تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105152،  فى تارٌخ :   -  2

   RBAM -الى: ربام  421630م الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اس25105152،  فى تارٌخ :   -  3

الى: سوبر لٌنن لوجٌستكس للشحن والنمل  422541تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105152،  فى تارٌخ :   -  4

   SUPER LINK LOGISTICSالدولى والتخلٌص الجمركى 

 الى: نٌو تاٌم تكنولوجى   421613سم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل ا25105152،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: نظاراتى   421610تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105153،  فى تارٌخ :   -  6

الطبٌة  الى: االٌطالٌة لمستحضرات التجمٌل 451330تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105153،  فى تارٌخ :   -  1

italian for medical costmetics   

 الى: دار شابلن للنشر و التصدٌر و الطباعه   311415تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105153،  فى تارٌخ :   -  1

 ى مهران  الى: فكرى عثمان زك 311251تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105153،  فى تارٌخ :   -  0

   smart designالى: سمارت دٌزاٌن  411231تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: االٌمن بٌوتى سنتر   453511تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105150،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: اٌجى ستار للهندسة والتعمٌر   345531التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 25105150،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: المإسسة العالمٌة للتصدٌر   355621تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105150،  فى تارٌخ :   -  13

الى: مإسسه الوالى للمماوالت والتورٌدات  426515برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 25105115،  فى تارٌخ :   -  14

 والصناعات المتطوره  

 الى: خالد دمحم احمد ساعً   350515تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  15

   Energy Techلى: اٌنرجى تن ا 426115تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: الرضا للتصدٌر والتورٌدات العمومٌة   313414تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  11

 alex forالى: الٌكس للتورٌدات  412526تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  11

supples   

 الى: بٌتس لفرز   303160تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  10

الى: اٌجى ستار للهندسة والتعمٌر  345531تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  25

EGYSTAR   

الى: االسترلٌنى لالستثمار العمارى  421155التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 25105111،  فى تارٌخ :   -  21

 والمماوالت العامة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 الى: الؽاء السمة التجارٌة   361333تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105114،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: االسطوره لالستٌراد والتصدٌر   421505الشركة الممٌدة برلم  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم25105115،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: بٌوتى سنتر   451131تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  24

تشارات التسوٌمٌة الى: نادر نظمى لالس 422115تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  25

 واللوجٌستٌه  

   M M AVANTIالى: مإسسة ام ام افانتى  421551تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105116،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: الوادى للمماوالت والتورٌدات 410001تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105116،  فى تارٌخ :   -  21

 العمومٌه  

 الى: المإسسه المصرٌه للتصدٌر   361404تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  21

الى: االسترلٌنى لالستثمار العمارى  421155تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  20

 رٌدات  والمماوالت العامة والتو

 الى: هلٌوبولٌس للتوكٌالت   365106تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: سمارت هوم اتش ام   216561تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: اس اند ام   426211تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر ب25105111،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: مإسسه كشرى الهند   416111تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  33

 والتصدٌر   الى: كابٌتال لالستٌراد 452646تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: مإسسة اٌدى معمارٌون للمماوالت   413401تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105122،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: المتحده العمال النظافه   451103تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105124،  فى تارٌخ :   -  36

الى: مإسسةالفإاد للتورٌدات االعامه ونمل  365115تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105124،  فى تارٌخ :   -  31

 البضائع  

 الى: اٌاكون   421121تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105124،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: المجد للنمل   421101الممٌدة برلم  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة25105125،  فى تارٌخ :   -  30

 الى: الباشا لالجهزة الكهربائٌه والمنزلٌه   361555تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  45

لمهارات لتنمٌه الى: مإسسه وادى ا 416606تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  41

 الموارد البشرٌه  

 الى: الباشا لالجهزة الكهربائٌه والمنزلٌه   361555تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  42

  الى: مإسسه نٌو تكنولوجى  421113تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105120،  فى تارٌخ :   -  43

 الى: المصرٌه للمعادن   450513تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105120،  فى تارٌخ :   -  44

 الى: رٌتش الدولٌه للتصدٌر   341033تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105135،  فى تارٌخ :   -  45

 الى: جى تى اى ترٌدنج   225161اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل 25105135،  فى تارٌخ :   -  46



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 الى: جولدن سبالٌر   422352تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105135،  فى تارٌخ :   -  41

 التصدٌر  الى: العالمٌه لالستٌراد و  450534تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105135،  فى تارٌخ :   -  41

 الى: كٌلى   411415تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105135،  فى تارٌخ :   -  40

 R & A Realالى: ار اند اٌه رٌل ستٌت  421155تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105131،  فى تارٌخ :   -  55

Estate   

 الى: نور دمحم محمود حجاج   421042لتؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا25105131،  فى تارٌخ :   -  51

 الى: رومانس   421042تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105131،  فى تارٌخ :   -  52

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 456153برلم       25105152 صالح   ، تارٌخ : مى لطفى السٌد احمد دمحم -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم    25105151، وفى تارٌخ    411352محمود حسٌن عبد العزٌز وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 د من السجل التجارىمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌ

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    306111المصرى ماركت  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة وبذلن ٌمحى الفرع

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    306111عماد نادى سعد حبشى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة وبذلن ٌمحى الفرع

تم محو/شطب السجل  تم    25105151، وفى تارٌخ    321402وجٌه بدٌع وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حمولة و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    306111عماد نادى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25105152، وفى تارٌخ    214411احمد عبدالعظٌم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حمولة و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    25105152، وفى تارٌخ    215113مٌخائٌل جرجس مسعود وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 ها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارىمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌت

، وفى تارٌخ    215113اماركو لتجارة االدوات الكهربائٌة والتورٌدات العامة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

رٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل ش   25105152

 السجل التجارى

تم    25105152، وفى تارٌخ    325015سعٌد عبدالحمٌد سلٌمان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 0

 ارىمحو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التج

تم محو/شطب    25105152، وفى تارٌخ    310215ولٌد مصطفً مرسً وشركاة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم محو/شطب    25105152، وفى تارٌخ    321151لٌدها برلم : ابراهٌم جون فهٌم و شرٌكته  ، شركة تضامن  سبك    - 11

 السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    25105152، وفى تارٌخ    303131ابراهٌم عبدالمنعم فرج وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 حو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىم

تم محو/شطب    25105152، وفى تارٌخ    355342دمحم السٌد على احمد وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم

تم محو/شطب    25105152، وفى تارٌخ    355342دمحم السٌد على احمد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 السجل التجارى السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من

تم محو/شطب السجل     25105152، وفى تارٌخ    355342احمد عباس وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب    25105153، وفى تارٌخ    411141ة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : حنان حامد الخولى وشركاها  ، توصٌ   - 16

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى

، وفى تارٌخ    261115برلم : ادٌجون للمالبس الرالٌه مصطفً عبد اللطٌؾ السٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها    - 11

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى    25105153

 الماهره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم محو/شطب السجل  الؽاء    25105153، وفى تارٌخ    453150عماد وامل  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 االزبكٌة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره -ش رمسٌس  141الكائن فى الفرع 

تم    25105153، وفى تارٌخ    453150شركة هاى باص للنمل والرحالت  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 10

 السجل التجارى الماهره االزبكٌة وبذلن ٌمحى المٌد من -ش رمسٌس  141محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن فى 

   25105154، وفى تارٌخ    363313طلعت ابراهٌم عبد العال ابو الحاج وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 25

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    25105154، وفى تارٌخ    363313وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  الفت فاوى حسٌن الوكٌل   - 21

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    363313سٌد فتحى مصلحى وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    363313اشرؾ امام امام وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 ٌمحى المٌد من السجل التجارىالسجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و بذلن 

تم    25105154، وفى تارٌخ    363313مهندس سٌد فتحى مصٌلحى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    363313كة تضامن  سبك لٌدها برلم : اشرؾ امام حافظ وشركاة  ، شر   - 25

 السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

   25105154، وفى تارٌخ    363313طلعت ابراهٌم عبد العال ابو الحاج وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 26

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    25105154، وفى تارٌخ    363313الفت فاوى حسٌن الوكٌل وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 حموله و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    363313سٌد فتحى مصلحى وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    363313كه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : اشرؾ امام امام وشرٌ   - 20

 السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    25105154، وفى تارٌخ    363313مهندس سٌد فتحى مصٌلحى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 35

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    363313اشرؾ امام حافظ وشركاة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىالسجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و 
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تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    203163دمحم احمد هاشم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 ستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىالسجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة وا

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    203163عبد هللا تمام وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    203163عبدهللا تمام وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    203163:  دمحم احمد هاشم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم   - 16

 السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    203163عبد هللا تمام وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى بموجب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    301311محمود توفٌك دمحم وشركاة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 لن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارىالسجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذ

تم    25105111، وفى تارٌخ    411115دعاء السٌد  ابراهٌم  وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 10

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

، وفى تارٌخ    416653لعزم واحمد على شحاته السٌد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : طارق احمد دمحم ابو ا   - 05

تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل    25105111

 التجارى

، وفى تارٌخ    416653صٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : طارق احمد دمحم ابو العزم واحمد على شحاته السٌد  ، تو   - 01

تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل    25105111

 التجارى

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    415021دمحم مصطفى دمحم بدر وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 02

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى

   25105121، وفى تارٌخ    305061ابراهٌم ثروت سٌد وشرٌكه احمد السٌد سمٌر  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 03

الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل  تم محو/شطب السجل  تم فسخ

 التجارى

تم    25105121، وفى تارٌخ    313145شركة الصدٌك عبد الناصر بدوى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 04

 ل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارىمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم ك

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    324304علً احمد علً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 05

 السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    351000سٌد احمد سلٌم وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 06

 السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

   25105121، وفى تارٌخ    202510من  سبك لٌدها برلم : صالح الدٌن علً حسن وسٌد احمد دمحم كامل  ، شركة تضا   - 01

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

 تم محو/شطب السجل    25105121، وفى تارٌخ    202510سٌد احمد دمحم وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 01

 تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

   25105121، وفى تارٌخ    202510صالح الدٌن علً حسن وسٌد احمد دمحم كامل  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 00

 المٌد من السجل التجارى تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    202510سٌد احمد دمحم وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 155

 السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    111511سبك لٌدها برلم :  احمد خلٌل احمد وشركاه  ، شركة تضامن    - 151

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

، وفى تارٌخ    111511فرج احمد خلٌل وشركاة ورثة احمد خلٌل احمد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 152

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل    25105122

 التجارى

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    111511احمد خلٌل احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 153

 كاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارىالسجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

، وفى تارٌخ    111511فرج احمد خلٌل وشركاة ورثة احمد خلٌل احمد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 154

ن السجل تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه م   25105122

 التجارى

تم محو/شطب السجل     25105122، وفى تارٌخ    353531سامح سعد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 155

 بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     25105122، وفى تارٌخ    353531دها برلم : سامح سعد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌ   - 156

 بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    25105122، وفى تارٌخ    216156عمرو كمال حموده وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 151

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى محو/شطب

تم    25105122، وفى تارٌخ    216156عمرو كمال حموده وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 151

 السجل التجارىمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من 

تم    25105124، وفى تارٌخ    450162شركه رٌهام نبٌل ابراهٌم و شرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 150

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب    25105124، وفى تارٌخ    331241الم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : المهندس رشاد س   - 115

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم محو/شطب    25105124وفى تارٌخ  ،   365026شركه نوح لالنتاج الفنى  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 111

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى

، وفى    211011شركه المبارن لالجهزه المنزلٌه الكهربائٌه سعٌد وطه المهدي  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 112

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة    25105124تارٌخ 

 من السجل التجارى

   25105124، وفى تارٌخ    211011المبارن الكترونكس سعٌد وطه خالد مهدى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 113

 لشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارىتم محو/شطب السجل  تم فسخ ا

   25105124، وفى تارٌخ    451411احمد عبد الفتاح عبدالعزٌز محمود وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 114

 ٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىتم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شر

تم محو/شطب    25105124، وفى تارٌخ    322531دمحم احمد بظت وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 115

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

، وفى تارٌخ    360521احمد دمحم السٌد و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -الٌن للتجاره و التسوٌك  جرٌن   - 116

تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى    25105125

 الماهره

تم    25105125، وفى تارٌخ    455016، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   مصطفى دمحم صائب على و شركاه   - 111

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حموله و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

م محو/شطب ت   25105121، وفى تارٌخ    263155ابراهٌم مجدي وسٌد مجدي  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 111

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

تم    25105120، وفى تارٌخ    312511ماجد عٌد السٌد بشاي وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 110

 محو/شطب السجل  تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل     25105120، وفى تارٌخ    312511لؽٌار  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : السالم لمطع ا   - 125

 تم الؽاء الفرع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم    25105135، وفى تارٌخ    304256دمحم عادل دمحم دمحم عمر وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 121

 ركاء كافه حمولهموبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارىمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الش

، وفى    451111، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   K M Wخالد شعبان فتوح وشركاه شركة كى ام دبلٌو للسٌارات    - 122

ى المٌد من السجل تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمح   25105131تارٌخ 

 التجارى الماهره

تم    25105131، وفى تارٌخ    305551عدلى تكرورى برعى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 123

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    25105131، وفى تارٌخ    304113وصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : زٌنهم احمد على وشرٌكه  ، ت   - 124

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 455510ل الدٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،عمرو جال -  1

 جنٌه   45555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

, وصؾ التؤشٌر:    تم تعدٌل رأس المال 25105151وفً تارٌخ   ، 455510فاٌز وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   45555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 455400دمحم دمحم زكرٌا وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   255555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 455400 زكرٌا وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم دمحم -  4

 جنٌه   255555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ٌل رأس المال , تم تعد 25105151وفً تارٌخ   ، 455400دمحم دمحم زكرٌا وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   255555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 455400دمحم دمحم زكرٌا وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   255555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 345115السٌد عبدالعاطى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    345115سبك لٌدها برلم ،ورثه المرحوم السٌد عبد العاطى مروة السٌد عبد العاطى وشركائها توصٌة بسٌطة  ،  -  1

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105151،

وفً  345115ورثه المرحوم / السٌد عبدالعاطى )اٌمان السٌد عبدالعاطى ( وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  0

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105151تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 345115السٌد عبدالعاطى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    345115ورثه المرحوم السٌد عبد العاطى مروة السٌد عبد العاطى وشركائها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105151،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  345115لعاطى )اٌمان السٌد عبدالعاطى ( وشركائها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ورثه المرحوم / السٌد عبدا -  12

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105151تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105152تارٌخ   ،وفً  311511دمحم عبدالمعطى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105153وفً تارٌخ   ، 304612حسن عبد المنعم على وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   1555555.555أس مالها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس  25105153وفً تارٌخ   ، 304612حسن عبد المنعم على وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   1555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105153وفً تارٌخ   ، 454311بك لٌدها برلم ،مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، س -  16

 جنٌه   155555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105153وفً تارٌخ   ، 454311دمحم شعبان دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   155555.555عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التؤشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس  25105153وفً تارٌخ   ، 454311مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   155555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105153وفً تارٌخ   ، 454311اه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم شعبان دمحم وشرك -  10

 جنٌه   155555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

كشن بى شركة شروق للبترول ) بترو شروق( بٌن الشركة المصرٌة المابضة للؽازات الطبٌعٌة ) اٌجاس ( وشركة اٌون برود -  25

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل  25105153وفً تارٌخ   ، 456551. فً شركة مساهمة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   25555.555رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

مال , وصؾ تم تعدٌل رأس ال 25105153وفً تارٌخ   ، 250346دمحم حنفً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   65555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105153وفً تارٌخ   ، 250346اوالد سٌد حنفى وشركاإهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   65555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25105153وفً تارٌخ   ، 250346 حنفً وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم -  23

 جنٌه   65555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

رأس المال ,  تم تعدٌل 25105153وفً تارٌخ   ، 250346اوالد سٌد حنفى وشركاإهم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   65555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25105153وفً تارٌخ   ، 250346دمحم حنفً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   65555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105153وفً تارٌخ   ، 250346د سٌد حنفى وشركاإهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اوال -  26

 جنٌه   65555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    425665حسان جروب للتورٌدات العمومٌة ولوازم البناء الحدٌث توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   65555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105154،

وفً تارٌخ    425665حسان جروب للتورٌدات العمومٌة ولوازم البناء الحدٌث شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   65555.555ؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ الت 25105154،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 351506جورج مرشد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  20

 جنٌه   2155555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 351506بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، جورج مرشد وشرٌكه توصٌة -  35

 جنٌه   2155555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 354131شركه دمحم دمحم علً وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   2555555.555صؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،و

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 354131دمحم دمحم على وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   2555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25105151وفً تارٌخ   ، 354131دمحم على وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،عمرو دمحم  -  33

 جنٌه   2555555.555, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس المال ,  تم 25105151وفً تارٌخ   ، 354131عمرو دمحم دمحم على وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   2555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ   ، 155216شركه عبدالرحمن دمحم حسٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   3555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25105151وفً تارٌخ   ، 155216شركه دمحم عبدالرحمن دمحم حسٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   3555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ   ، 155216لٌدها برلم ، شركه عبدالرحمن دمحم حسٌن وشركاه شركة تضامن  ، سبك -  31

 جنٌه   3555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ   ، 155216شركه دمحم عبدالرحمن دمحم حسٌن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   3555.555تؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ ال

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ   ، 155216شركه عبدالرحمن دمحم حسٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  30

 جنٌه   3555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25105151وفً تارٌخ   ، 155216عبدالرحمن دمحم حسٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، شركه دمحم -  45

 جنٌه   3555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105151ٌخ   ،وفً تار 155216شركه عبدالرحمن دمحم حسٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   3555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25105151وفً تارٌخ   ، 155216شركه دمحم عبدالرحمن دمحم حسٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   3555.555ٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 323045اكرامً كمال جٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   2555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 323045برلم ، شركة اكرامى موتورز شركة تضامن  ، سبك لٌدها -  44

 جنٌه   2555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105151وفً تارٌخ   ، 323045شركة اكرامى كمال جٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   2555555.555ٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 323045اكرامً كمال جٌد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   2555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 323045بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، شركة اكرامى موتورز توصٌة -  41

 جنٌه   2555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105151وفً تارٌخ   ، 323045شركة اكرامى كمال جٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   2555555.555, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال 

تم تعدٌل رأس  25105151وفً تارٌخ   ، 264151دمحم مسعد عوؾ حماده وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  40

 جنٌه   15555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 416154احمد دمحم عزالدٌن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   255555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105151وفً تارٌخ   ، 416154احمد دمحم عزالدٌن وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   255555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25105151وفً تارٌخ   ، 313065احمد فاروق محمود وشرٌكٌة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   555555.555, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25105151وفً تارٌخ   ، 313065احمد فاروق محمود وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   555555.555, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105151وفً تارٌخ   ، 313065احمد فاروق محمود وشرٌكٌة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

 جنٌه   555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25105151وفً تارٌخ   ، 313065احمد فاروق محمود وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   555555.555لٌصبح رأس مالها ، , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال ,  25105150وفً تارٌخ   ، 361114احمد عبد العظٌم و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   155555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105150وفً تارٌخ   ، 361114ٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،احمد عبد العظٌم علً السٌد و شركاه توص -  51

 جنٌه   155555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25105150وفً تارٌخ   ، 312235دمحم سعٌد وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   55555.555ؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،الت

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25105150وفً تارٌخ   ، 312235دمحم سعٌد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  50

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105115وفً تارٌخ   ، 311655ومٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ال عوٌضه للتورٌدات العم -  65

 جنٌه   21555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105115وفً تارٌخ   ، 421154سٌد عزت دمحم متولى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   55555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105115وفً تارٌخ   ، 451050ٌوسؾ فوزى ٌوسؾ و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   155555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25105115وفً تارٌخ   ، 451050ون جورج برسوم وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ج -  63

 جنٌه   155555.555, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

عدٌل رأس المال , تم ت 25105111وفً تارٌخ   ، 301241سامح فرٌد وشرٌكاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

 جنٌه   255555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  25105114وفً تارٌخ   ، 416103خالد عبدالحمٌد متولى وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   1555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105114وفً تارٌخ   ، 220250عبدالؽنً عبدالرازق الخشاب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  66

 جنٌه   5555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    220250وصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ورثه عبدالرازق ذكر هللا/ عادل عبدالرازق ذكر هللا وشركاه ت -  61

 جنٌه   5555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105114،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105114وفً تارٌخ   ، 220250اسامه عبد الرازق وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   5555.555صؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،و

تم تعدٌل  25105115وفً تارٌخ   ، 423120احمد ابراهٌم حسن منصور وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  60

 جنٌه   155555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25105115وفً تارٌخ   ، 423120ابراهٌم حسن و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، احمد -  15

 جنٌه   155555.555, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس المال ,  تم 25105116وفً تارٌخ   ، 355541فاروق الرزٌمى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   5555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105116وفً تارٌخ   ، 355541فاروق الرزٌمى وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 ٌه جن  5555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    422526هوم جروب ) حسن دمحم حسن جاب اللة وشرٌكتة ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105116،

 422526جاب اللة وشرٌكتة ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،الشركة الهندسٌة للتجارة والمماوالت ) حسن دمحم حسن  -  14

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105116وفً تارٌخ   ،

تارٌخ    وفً 315641جرٌن الند ) رإوؾ محمود حسن البدرى وشرٌكة ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105116،

تم تعدٌل رأس  25105116وفً تارٌخ   ، 315641عادل حنٌن وشركاه جرٌن الند توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   155555.555رأس مالها ، المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

وفً تارٌخ    315641شركه جرٌن الند مدحت فوزى ابراهٌم ؼازى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105116،

تم  25105116وفً تارٌخ   ، 315641ن البدرى وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،جرٌن الند رإؾ محمود حس -  11

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

س المال , وصؾ تم تعدٌل رأ 25105116وفً تارٌخ   ، 352143امجد فكري وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  10

 جنٌه   15555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25105116وفً تارٌخ   ، 352143سٌماج للمماوالت شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   15555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25105116وفً تارٌخ   ، 352143جد فكرى وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ام -  11

 جنٌه   15555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس تم  25105116وفً تارٌخ   ، 352143مهندس / امجد فكري وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   15555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25105116وفً تارٌخ   ، 352143امجد فكري وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

  جنٌه  15555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25105116وفً تارٌخ   ، 352143سٌماج للمماوالت توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   15555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105116وفً تارٌخ   ، 352143امجد فكرى وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   15555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105116وفً تارٌخ   ، 352143مهندس / امجد فكري وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   15555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105116وفً تارٌخ   ، 310015عالء مختار عبدالمادر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   1555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105116وفً تارٌخ   ، 310015م ،شركه بكٌر للتجاره والمماوالت شركة تضامن  ، سبك لٌدها برل -  11

 جنٌه   1555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105116وفً تارٌخ   ، 310015عالء مختار عبدالمادر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  10

 جنٌه   1555555.555رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس  25105116وفً تارٌخ   ، 310015شركه بكٌر للتجاره والمماوالت توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  05

 جنٌه   1555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105116وفً تارٌخ   ، 310015وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،عالء مختار عبدالمادر  -  01

 جنٌه   1555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ٌل رأس تم تعد 25105116وفً تارٌخ   ، 310015شركه بكٌر للتجاره والمماوالت توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  02

 جنٌه   1555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105116وفً تارٌخ   ، 411040عمرو محمود فاٌز محمود وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  03

 جنٌه   55555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105111وفً تارٌخ   ، 356301نفٌسه عبد المادر وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  04

 جنٌه   6635.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105111وفً تارٌخ   ، 424255شركة نصرة محمود دمحم وشرٌكٌها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  05

 جنٌه   155555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105111وفً تارٌخ   ، 304341دمحم مجدى السٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  06

 جنٌه   255555.555أس مالها ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم  25105111وفً تارٌخ   ، 450616055اشرؾ انور دمحماحمد نور الدٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  01

 جنٌه   11555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105111وفً تارٌخ   ، 365110، سبك لٌدها برلم ،  دمحم سعد علً وشرٌكه توصٌة بسٌطة -  01

 جنٌه   255555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105111وفً تارٌخ   ، 365110شركه دمحم سعد على وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  00

 جنٌه   255555.555ؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ الت

تم تعدٌل رأس  25105111وفً تارٌخ   ، 365110دمحم سعد علً حواش وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  155

 جنٌه   255555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  25105111وفً تارٌخ   ، 365110ً وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم سعد عل -  151

 جنٌه   255555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

رأس تم تعدٌل  25105111وفً تارٌخ   ، 365110شركه دمحم سعد على وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  152

 جنٌه   255555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105111وفً تارٌخ   ، 365110دمحم سعد علً حواش وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  153

 جنٌه   255555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25105111وفً تارٌخ   ، 315601دمحم سامى منظور وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  154

 جنٌه   2555555.555, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    315601ة  ، سبك لٌدها برلم ،المجموعه الدولٌه للشرق االوسط ) دمحم عبد النبً ناجً وشركاه ( توصٌة بسٌط -  155

 جنٌه   2555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105111،

تم تعدٌل رأس  25105121وفً تارٌخ   ، 451651احمد ثابت جاد الرب و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  156

 جنٌه   255555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، المال , وصؾ

تم تعدٌل رأس  25105121وفً تارٌخ   ، 451651دمحم محمود دمحم سعدهللا وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  151

 جنٌه   255555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105121وفً تارٌخ   ، 451651حمد ثابت جاد الرب و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ا -  151

 جنٌه   255555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105121،   وفً تارٌخ 451651دمحم محمود دمحم سعدهللا وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  150

 جنٌه   255555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    326100الدولٌه للمماوالت والتورٌدات ) هشام سمٌر وشركاه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  115

 جنٌه   255555.555ل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌ 25105121،

وفً تارٌخ    326100الدولٌه للمماوالت والتورٌدات ) هشام سمٌر وشرٌكه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  111

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105121،

تم تعدٌل رأس  25105121وفً تارٌخ   ، 455561عنتر فهمى عبد النبى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  112

 جنٌه   55555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105121، وفً تارٌخ   455561عنتر فهمى عبد النبى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  113

 جنٌه   55555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105121وفً تارٌخ   ، 315634عرفة جالل احمد وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  114

 جنٌه   5555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ   ، 315634الطاهر عبد الحمٌد محمود وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  115

 جنٌه   5555555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ   ، 361115، سبك لٌدها برلم ،حامد محمود ابراهٌم البنا وشرٌكته شركة تضامن   -  116

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25105122وفً تارٌخ   ، 361115مهندس/حامد محمود ابراهٌم البنا وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  111

 جنٌه   2555555.555ل , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ   ، 361115حامد محمود ابراهٌم البنا وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  111

 ه جنٌ  2555555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  25105122وفً تارٌخ   ، 361115مهندس/حامد محمود ابراهٌم البنا وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  110

 جنٌه   2555555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 25105122وفً تارٌخ   ، 311314، سبك لٌدها برلم ، طارق دمحم علً وشرٌكه هشام عبدالممصود على توصٌة بسٌطة  -  125

 جنٌه   3555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25105122وفً تارٌخ   ، 311314هشام عبدالممصود وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  121

 جنٌه   3555555.555ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصؾ التؤش

 25105122وفً تارٌخ   ، 311314طارق دمحم علً وشرٌكه هشام عبدالممصود على شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  122

 جنٌه   3555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25105122وفً تارٌخ   ، 311314هشام عبدالممصود وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  123

 جنٌه   3555555.555, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    316161برلم ، المجموعه الهندسٌه للتكنولوجٌا  الصناعٌه ) اٌجبٌت ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها -  124

 جنٌه   2555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105122،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105122وفً تارٌخ   ، 316161دمحم طه الصاوى وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  125

 جنٌه   2555555.555أس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال ,  25105124وفً تارٌخ   ، 305115احمد امٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  126

 جنٌه   5555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105124وفً تارٌخ   ، 305115، سبك لٌدها برلم ،  عاطؾ ابراهٌم وشرٌكته توصٌة بسٌطة -  121

 جنٌه   5555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105124وفً تارٌخ   ، 305115عاطؾ ابراهٌم السٌد جمٌل وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  121

 جنٌه   5555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، رأس المال ,

تم تعدٌل رأس المال  25105125وفً تارٌخ   ، 342111دمحم صادق سالمه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  120

 جنٌه   1555555.555, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105125وفً تارٌخ   ، 342111زكى حموده وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، رضا -  135

 جنٌه   1555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105125،وفً تارٌخ    412113دمحم احمد دمحم الكٌالنى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  131

 جنٌه   155555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105125وفً تارٌخ   ، 205155دمحم عبدالمنعم صالح وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  132

 جنٌه   3555555.555ها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ   ، 205155اٌناس السٌد متولً مسلم وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  133

 جنٌه   3555555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25105125وفً تارٌخ   ، 205155بك لٌدها برلم ،اٌهاب السٌد مسلم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، س -  134

 جنٌه   3555555.555, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105125وفً تارٌخ   ، 205155دمحم عبد المنعم صالح وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  135

 جنٌه   3555555.555ؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ الت

تم تعدٌل رأس المال ,  25105121وفً تارٌخ   ، 303455امام منصور وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  136

 جنٌه   5555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  25105121وفً تارٌخ   ، 300531لوكه وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،سامى عبدالمالن م -  131

 جنٌه   2555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس تم  25105121وفً تارٌخ   ، 300531سامى عبدالمالن ملوكه وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  131

 جنٌه   2555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105121وفً تارٌخ   ، 300531سامى عبدالمالن ملوكه وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  130

 جنٌه   2555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105121وفً تارٌخ   ، 300531سامى عبدالمالن ملوكه وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  145

 جنٌه   2555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105120وفً تارٌخ   ، 301110ا برلم ،شركه فاطمه دمحم محمود وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌده -  141

 جنٌه   155555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25105120وفً تارٌخ   ، 301110حسٌن دمحم محمود وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  142

 جنٌه   155555.555رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس  25105135وفً تارٌخ   ، 410314طارق محمود دبٌكى و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  143

 جنٌه   2155555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105135وفً تارٌخ   ، 243203ه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،صبح علً حسن الجنٌدي وشركا -  144

 جنٌه   12555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105135وفً تارٌخ   ، 243203صبح علً حسن الجنٌدي وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  145

 جنٌه   12555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، رأس

تم تعدٌل رأس  25105135وفً تارٌخ   ، 243203صبح علً حسن الجنٌدي وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  146

 ه جنٌ  12555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105135وفً تارٌخ   ، 243203صبح علً حسن الجنٌدي وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  141

 جنٌه   12555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25105135وفً تارٌخ   ، 211211المهدي وجمال شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  141

 جنٌه   1555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25105135وفً تارٌخ   ، 211211كوكب مصطفى ٌوسؾ حسن و شرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  140

 جنٌه   1555555.555ها ،تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس  25105135وفً تارٌخ   ، 450561سامر الرفاعى واسامه الخطٌب شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  155

 جنٌه   2555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105131وفً تارٌخ   ، 421312برلم ، دمحم على عبده وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها -  151

 جنٌه   555555.555وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  215511، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة الزعفرانة للمشروعات السٌاحٌة ) هاتور ومورٌس وشرٌكهما (  -  1

 عطفة االنبا بوال من شارع المبٌلة  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105151تارٌخ 

وفً  215511ئهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    \شركه الزعفرانه للمشروعات السٌاحٌه )حوٌدق وهاتور وشركا -  2

 عطفة االنبا بوال من شارع المبٌلة  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105151تارٌخ 

شركه الزعفرانه للمشروعات السٌاحٌه الدمحمي حوٌدق ومجدي هاتور وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

عطفة االنبا بوال من شارع  2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  تم 25105151وفً تارٌخ  215511

 المبٌلة 

وفً  215511شركه الزعفرانه للمشروعات السٌاحٌه الدمحمي حوٌدق ومجدي هاتور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 عطفة االنبا بوال من شارع المبٌلة  2تعدٌل العنوان لٌصبح / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25105151تارٌخ 

شركة الزعفرانة للمشروعات السٌاحٌة )  طارق مورٌس وثروت مورٌس وشرٌكهما ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

عطفة االنبا بوال من شارع  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105151وفً تارٌخ  215511

 المبٌلة 

شركه الزعفرانه للمشروعات السٌاحٌه )كٌرلس المس بوال وزكى صدلى وشرٌكهم( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

عطفة االنبا بوال من شارع  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105151وفً تارٌخ  215511

 المبٌلة 

شركه الزعفرانه للمشروعات السٌاحٌه نبٌل سامى وكٌرلس المس بوال وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

عطفة االنبا بوال من شارع  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105151وفً تارٌخ  215511

 المبٌلة 

وفً  215511انة للمشروعات السٌاحٌة ) هاتور ومورٌس وشرٌكهما ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة الزعفر -  1

 عطفة االنبا بوال من شارع المبٌلة  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105151تارٌخ 

وفً  215511ئهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    \ر وشركاشركه الزعفرانه للمشروعات السٌاحٌه )حوٌدق وهاتو -  0

 عطفة االنبا بوال من شارع المبٌلة  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105151تارٌخ 

،  سبك لٌدها برلم     شركه الزعفرانه للمشروعات السٌاحٌه الدمحمي حوٌدق ومجدي هاتور وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة -  15

عطفة االنبا بوال من شارع  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105151وفً تارٌخ  215511

 المبٌلة 

وفً  215511شركه الزعفرانه للمشروعات السٌاحٌه الدمحمي حوٌدق ومجدي هاتور ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 عطفة االنبا بوال من شارع المبٌلة  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105151ارٌخ ت

شركة الزعفرانة للمشروعات السٌاحٌة )  طارق مورٌس وثروت مورٌس وشرٌكهما ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

عطفة االنبا بوال من شارع  2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  215511

 المبٌلة 

شركه الزعفرانه للمشروعات السٌاحٌه )كٌرلس المس بوال وزكى صدلى وشرٌكهم( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

عطفة االنبا بوال من شارع  2، تعدٌل العنوان لٌصبح /   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:  25105151وفً تارٌخ  215511

 المبٌلة 

شركه الزعفرانه للمشروعات السٌاحٌه نبٌل سامى وكٌرلس المس بوال وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

عطفة االنبا بوال من شارع  2/ تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح  25105151وفً تارٌخ  215511

 المبٌلة 

وفً  215511شركة الزعفرانة للمشروعات السٌاحٌة ) هاتور ومورٌس وشرٌكهما ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 ة عطفة االنبا بوال من شارع المبٌل 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105151تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  215511ئهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    \شركه الزعفرانه للمشروعات السٌاحٌه )حوٌدق وهاتور وشركا -  16

 عطفة االنبا بوال من شارع المبٌلة  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105151تارٌخ 

ٌاحٌه الدمحمي حوٌدق ومجدي هاتور وشرٌكهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه الزعفرانه للمشروعات الس -  11

عطفة االنبا بوال من شارع  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105151وفً تارٌخ  215511

 المبٌلة 

وفً  215511هاتور ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه الزعفرانه للمشروعات السٌاحٌه الدمحمي حوٌدق ومجدي  -  11

 عطفة االنبا بوال من شارع المبٌلة  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105151تارٌخ 

ك لٌدها برلم    شركة الزعفرانة للمشروعات السٌاحٌة )  طارق مورٌس وثروت مورٌس وشرٌكهما ( ، شركة تضامن ،  سب -  10

عطفة االنبا بوال من شارع  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105151وفً تارٌخ  215511

 المبٌلة 

شركه الزعفرانه للمشروعات السٌاحٌه )كٌرلس المس بوال وزكى صدلى وشرٌكهم( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

عطفة االنبا بوال من شارع  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105151ً تارٌخ وف 215511

 المبٌلة 

شركه الزعفرانه للمشروعات السٌاحٌه نبٌل سامى وكٌرلس المس بوال وشرٌكهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

عطفة االنبا بوال من شارع  2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  تم تعدٌل 25105151وفً تارٌخ  215511

 المبٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  455400دمحم دمحم زكرٌا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 ش الجمهورٌه15الـتؤشٌر:   ، افتتاع فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  455400 دمحم زكرٌا وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم -  23

 ش الجمهورٌه15وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاع فرع بالعنوان 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 25105151وفً تارٌخ  455400دمحم دمحم زكرٌا وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 ش الجمهورٌه15الـتؤشٌر:   ، افتتاع فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  455400دمحم دمحم زكرٌا وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 ش الجمهورٌه15وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاع فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  360053سبك لٌدها برلم      ولٌد سامً وشركاه ، شركة تضامن ، -  26

 زهراء م نصر  3511-الـتؤشٌر:   ، تؽٌٌر ممر الشركه لتصبح 

شركه مصر للتجاره الخارجٌه شركه مساهمه مصرٌه التابعة للشركة المابضة للتجارة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مدٌنة الؽردلة الكائن رلم  25105152 وفً تارٌخ 01640

 سهل حشٌش -بالسوق التجاري بفندق جرافٌنى 

شركة مصر للتجارة الخارجٌة شركة مساهمة مصرٌة التابعة للشركة المابضة للنمل البحرى والبرى ، شركة مساهمة ،  سبك  -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مدٌنة الؽردلة الكائن  25105152وفً تارٌخ  01640رلم    لٌدها ب

 سهل حشٌش -بالسوق التجاري بفندق جرافٌنى  1رلم 

بك لٌدها برلم    شركه مصر للتجاره الخارجٌه شركه مساهمه مصرٌه التابعة للشركة المابضة للتجارة ، شركة مساهمة ،  س -  20

 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مدٌنة الؽردلة الكائن رلم  25105152وفً تارٌخ  01640

 سهل حشٌش -بالسوق التجاري بفندق جرافٌنى 

برى ، شركة مساهمة ،  سبك شركة مصر للتجارة الخارجٌة شركة مساهمة مصرٌة التابعة للشركة المابضة للنمل البحرى وال -  35

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مدٌنة الؽردلة الكائن  25105152وفً تارٌخ  01640لٌدها برلم    

 سهل حشٌش -بالسوق التجاري بفندق جرافٌنى  1رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  452664توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    معهد دمحم جالل االزهرى ) ناجح دمحم سٌد عبد الفتاح وشركاه ( ،  -  31

 2ش طه حسٌن الدور الثالث شمه  5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع كممر ادارى بالعنوان /  25105152

 النزهه الجدٌده

تم تعدٌل  25105152ارٌخ وفً ت 452664مدرسه مودرن سكول مصر الجدٌده ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 النزهه الجدٌده 2ش طه حسٌن الدور الثالث شمه  5العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع كممر ادارى بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  25105152وفً تارٌخ  215252شركه راشٌل رفعت وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 ش بٌروت 1اضافه فرع بالعنوان / وصؾ الـتؤشٌر:   ،

وفً تارٌخ  310235شركه عربٌه اون الٌن للوساطه فً االوراق المالٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 -شارع سعد زؼلول  32تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، نمل فرع الشركة ) فرع تسوٌك ( من ممرة الحالى  25105152

 منشٌة اباظة الدور االول -برج علٌاء  -شارع سعد زؼلول  36الشرلٌة لٌصبح بالعنوان /  -الزلازٌك اول  -ى برج على ذك

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105152وفً تارٌخ  215616احمد العزبى  وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 الجونه مدنٌه الؽردله-( mb 15-56) -ا الجدٌده الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان منطمه المارٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105152وفً تارٌخ  215616احمد العزبى  وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

 -مشروع امواج  -( RIVETTE( الكائنه بالمنطمه التجارٌه ) مول GF11Aالـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الوحده التجارٌه رلم ) 

 مدنٌه العالمٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25105152وفً تارٌخ  311511دمحم عبدالمعطى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 النزهه 3مساكن صمر لرٌش شمه رلم  116 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركه لتصبح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  305516،  سبك لٌدها برلم     ماجد شمس وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة -  31

 4ب شارع ابن سندر الدور االول شمه  35الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  250346دمحم حنفً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  30

( منطمه مركز 5-4بالدور االول وبدروم مول الفود بالزا عمار رلم ) 2وحده تجارٌه رلم -شٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الـتؤ

 الخدمات التجمع االول 

تم تعدٌل العنوان ,  25105153وفً تارٌخ  250346اوالد سٌد حنفى وشركاإهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

( منطمه مركز 5-4بالدور االول وبدروم مول الفود بالزا عمار رلم ) 2وحده تجارٌه رلم -، اضافه فرع بالعنوان  وصؾ الـتؤشٌر:  

 الخدمات التجمع االول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  250346دمحم حنفً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

( منطمه مركز 5-4بالدور االول وبدروم مول الفود بالزا عمار رلم ) 2وحده تجارٌه رلم -العنوان الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ب

 الخدمات التجمع االول 

تم تعدٌل العنوان ,  25105153وفً تارٌخ  250346اوالد سٌد حنفى وشركاإهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  42

( منطمه مركز 5-4بالدور االول وبدروم مول الفود بالزا عمار رلم ) 2وحده تجارٌه رلم - وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان

 الخدمات التجمع االول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  250346دمحم حنفً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

( منطمه مركز 5-4بالدور االول وبدروم مول الفود بالزا عمار رلم ) 2رلم  وحده تجارٌه-الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 الخدمات التجمع االول 

تم تعدٌل العنوان ,  25105153وفً تارٌخ  250346اوالد سٌد حنفى وشركاإهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

( منطمه مركز 5-4بالدور االول وبدروم مول الفود بالزا عمار رلم ) 2وحده تجارٌه رلم -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 الخدمات التجمع االول 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  25105153وفً تارٌخ  304612حسن عبد المنعم على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 15شمه ش عبدالعزٌز فهمى 06, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل مركز الشركه الى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105153وفً تارٌخ  304612حسن عبد المنعم على وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 15ش عبدالعزٌز فهمى شمه 06وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل مركز الشركه الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153رٌخ وفً تا 350415ٌاسر السندي وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

التجمع الخامس وبسمه   Point 05الكائن بالدور االول المول التجارى المتكامل   F 1 - 21 Aرلم   -الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع 

 Pandoraتجارٌه / باندورا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105153ارٌخ وفً ت 454311مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 مٌدان السواح عمارات االولاؾ ش المصر الجمهورى  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  454311دمحم شعبان دمحم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  40

 المصر الجمهورى  مٌدان السواح عمارات االولاؾ ش 2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105153وفً تارٌخ  454311مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 مٌدان السواح عمارات االولاؾ ش المصر الجمهورى  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105153وفً تارٌخ  454311    دمحم شعبان دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم -  51

 مٌدان السواح عمارات االولاؾ ش المصر الجمهورى  2الـتؤشٌر:   ، 

اٌمن على الشٌخ وشرٌكه ، شركة تضامن ،   ALL LOCALIZED FOR TECHNOLOGYشركة أوول لوكالٌزد للتكنولوجٌا  -  52

 0ق  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ب  25105154وفً تارٌخ  301115سبك لٌدها برلم    

 5ش طه الدٌنارى الحى السابع الدور الثالث شمه  25 - 1م

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242مصطفً مٌزار وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 412الكائنه بالدور الثانى فوق االرضى بالعمار رلم  252فرع بالعنوان / المكتب الكائن بالشمه رلم  وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة

 شارع بورسعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  352242شركة اوالد مٌزار ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

شارع  412الكائنه بالدور الثانى فوق االرضى بالعمار رلم  252الكائن بالشمه رلم الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المكتب 

 بورسعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242لرنً احمد دمحم مٌزاروشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 412الكائنه بالدور الثانى فوق االرضى بالعمار رلم  252رلم  وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المكتب الكائن بالشمه

 شارع بورسعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242مصطفى مٌزار وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

 412ور الثانى فوق االرضى بالعمار رلم الكائنه بالد 252وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المكتب الكائن بالشمه رلم 

 شارع بورسعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242مصطفً مٌزار وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

الث فوق االرضى الكائنٌن بالدور الث 314و  313و  312وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المكتب الكائن بالشمك ارلام 

 شارع بورسعٌد 412بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  352242شركة اوالد مٌزار ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

االرضى بالعمار الكائنٌن بالدور الثالث فوق  314و  313و  312الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المكتب الكائن بالشمك ارلام 

 شارع بورسعٌد 412رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242لرنً احمد دمحم مٌزاروشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  50

ق االرضى الكائنٌن بالدور الثالث فو 314و  313و  312وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المكتب الكائن بالشمك ارلام 

 شارع بورسعٌد 412بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242مصطفى مٌزار وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  65

ضى الكائنٌن بالدور الثالث فوق االر 314و  313و  312وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المكتب الكائن بالشمك ارلام 

 شارع بورسعٌد 412بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242مصطفً مٌزار وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

أ حارة السمالٌه من 16الكائن بالدور الثانى فوق االرضى بالعمار رلم  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / المحل رلم 

 ارة الٌهود ح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  352242شركة اوالد مٌزار ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  62

أ حارة السمالٌه من حارة 16الكائن بالدور الثانى فوق االرضى بالعمار رلم  13الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / المحل رلم 

 الٌهود 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242احمد دمحم مٌزاروشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     لرنً -  63

أ حارة السمالٌه من 16الكائن بالدور الثانى فوق االرضى بالعمار رلم  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / المحل رلم 

 حارة الٌهود 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242كه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    مصطفى مٌزار وشرٌ -  64

أ حارة السمالٌه من 16الكائن بالدور الثانى فوق االرضى بالعمار رلم  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / المحل رلم 

 حارة الٌهود 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242بك لٌدها برلم    مصطفً مٌزار وشركاه ، شركة تضامن ،  س -  65

 412الكائنه بالدور الثانى فوق االرضى بالعمار رلم  252وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المكتب الكائن بالشمه رلم 

 شارع بورسعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  352242شركة اوالد مٌزار ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  66

شارع  412الكائنه بالدور الثانى فوق االرضى بالعمار رلم  252الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المكتب الكائن بالشمه رلم 

 بورسعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242لرنً احمد دمحم مٌزاروشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 412الكائنه بالدور الثانى فوق االرضى بالعمار رلم  252وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المكتب الكائن بالشمه رلم 

 شارع بورسعٌد

, تم تعدٌل العنوان  25105151وفً تارٌخ  352242مصطفى مٌزار وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 412الكائنه بالدور الثانى فوق االرضى بالعمار رلم  252وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المكتب الكائن بالشمه رلم 

 شارع بورسعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242مصطفً مٌزار وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  60

الكائنٌن بالدور الثالث فوق االرضى  314و  313و  312افة فرع بالعنوان / المكتب الكائن بالشمك ارلام وصؾ الـتؤشٌر:   ، اض

 شارع بورسعٌد 412بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  352242شركة اوالد مٌزار ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

الكائنٌن بالدور الثالث فوق االرضى بالعمار  314و  313و  312العنوان / المكتب الكائن بالشمك ارلام الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع ب

 شارع بورسعٌد 412رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242لرنً احمد دمحم مٌزاروشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

الكائنٌن بالدور الثالث فوق االرضى  314و  313و  312بالعنوان / المكتب الكائن بالشمك ارلام وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع 

 شارع بورسعٌد 412بالعمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242مصطفى مٌزار وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

الكائنٌن بالدور الثالث فوق االرضى  314و  313و  312ن / المكتب الكائن بالشمك ارلام وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوا

 شارع بورسعٌد 412بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242مصطفً مٌزار وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

أ حارة السمالٌه من 16الكائن بالدور الثانى فوق االرضى بالعمار رلم  13محل رلم وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ال

 حارة الٌهود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  352242شركة اوالد مٌزار ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

أ حارة السمالٌه من حارة 16ر الثانى فوق االرضى بالعمار رلم الكائن بالدو 13الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / المحل رلم 

 الٌهود 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242لرنً احمد دمحم مٌزاروشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

أ حارة السمالٌه من 16االرضى بالعمار رلم الكائن بالدور الثانى فوق  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / المحل رلم 

 حارة الٌهود 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  352242مصطفى مٌزار وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  16

أ حارة السمالٌه من 16الكائن بالدور الثانى فوق االرضى بالعمار رلم  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / المحل رلم 

 حارة الٌهود 

وفً تارٌخ  245644شركة العمارة واالنشاء شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 شارع الخلٌفة المامون 13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25105151

وفً تارٌخ  261152ور مصر( ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الشركة المصرٌة لتصنٌع وسائل النمل )ؼب -  11

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / لطعة ارض بناحٌة مدٌنة ابو سمبل السٌاحٌة شارع  25105151

 والطلب حسب الخرائط 1بدون اسم حدود الجبل الؽربى كردون المدٌنة , حسب الخرائط تمسٌم رلم 

وفً تارٌخ  261152دمج شركة اخوان ؼبور )كمال حنا ؼبور وشركاه( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  10

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / لطعة ارض بناحٌة مدٌنة ابو سمبل السٌاحٌة شارع  25105151

 حسب الخرائط والطلب 1مدٌنة , حسب الخرائط تمسٌم رلم بدون اسم حدود الجبل الؽربى كردون ال

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  261152الشركه المصرٌه لتصنٌع وسائل النمل ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

دون اسم حدود الجبل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / لطعة ارض بناحٌة مدٌنة ابو سمبل السٌاحٌة شارع ب

 حسب الخرائط والطلب 1الؽربى كردون المدٌنة , حسب الخرائط تمسٌم رلم 

وفً تارٌخ  261152، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     261152لتصنٌع وسائل النمل )ؼبور مصر( رلم  -  11

ارض بناحٌة مدٌنة ابو سمبل السٌاحٌة شارع تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / لطعة  25105151

 حسب الخرائط والطلب 1بدون اسم حدود الجبل الؽربى كردون المدٌنة , حسب الخرائط تمسٌم رلم 

تم تعدٌل  25105150وفً تارٌخ  424500حازم المصاص وشرٌكه دمحم حجازى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 ش ابوعجٌله متفرع من ش الطٌران 6،  العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل  25105150وفً تارٌخ  424500شركه حازم المصاص للمماوالت ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 ش ابوعجٌله متفرع من ش الطٌران 6العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105150وفً تارٌخ  424500دها برلم    حازم المصاص وشرٌكه دمحم حجازى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌ -  14

 ش ابوعجٌله متفرع من ش الطٌران 6العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105150وفً تارٌخ  424500شركه حازم المصاص للمماوالت ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 من ش الطٌران ش ابوعجٌله متفرع 6العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  352320فإاد احمد عبد العال وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 التجمع االول 1بنفسج  251وصؾ الـتؤشٌر:   ، فٌال 

تم تعدٌل  25105150فً تارٌخ و 352320احمد فإاد احمد عبد العال وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 التجمع االول 1بنفسج  251العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، فٌال 

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  361114احمد عبد العظٌم و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 بوابه السٌارات بدار المشاه ش اسماعٌل الفنجرى كوبرى المبه امام 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /الكشن الزجاجى رلم 

تم تعدٌل  25105150وفً تارٌخ  361114احمد عبد العظٌم علً السٌد و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  10

دار المشاه ش اسماعٌل الفنجرى امام بوابه السٌارات ب 1العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /الكشن الزجاجى رلم 

 كوبرى المبه

تم تعدٌل العنوان  25105115وفً تارٌخ  303255عبدهللا طاهر دمحم حراز وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  05

 ش سعٌد السعداء شٌاخه المربٌه  15, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

رؾ وعبد اللطٌؾ الحسٌنى سٌد احمد فروج وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    احمد دمحم وجٌه احمد ش -  01

 ش صالح سالم  11بالعمار رلم  15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اصبح / محل رلم  25105115وفً تارٌخ  411515

وفً تارٌخ  411515ة ،  سبك لٌدها برلم    احمد دمحم وجٌه وعبد اللطٌؾ الحسٌنى سٌد وشركائهم ، توصٌة بسٌط -  02

 ش صالح سالم  11بالعمار رلم  15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اصبح / محل رلم  25105115

احمد دمحم وجٌه احمد شرؾ وعبد اللطٌؾ الحسٌنى سٌد احمد فروج وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  03

بالدور االرضى  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اصبح / الوحده التجارٌه رلم  25105115 وفً تارٌخ 411515

 منطمه االرسال التلٌفزٌونى ش االعالم  14بالمركز التجارى مول الشرٌؾ 

تارٌخ  وفً 411515احمد دمحم وجٌه وعبد اللطٌؾ الحسٌنى سٌد وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  04

بالدور االرضى بالمركز التجارى مول  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اصبح / الوحده التجارٌه رلم  25105115

 منطمه االرسال التلٌفزٌونى ش االعالم  14الشرٌؾ 

تم تعدٌل  25105115وفً تارٌخ  1دمج بنن المهندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  05

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / طرٌك مصر اسٌوط  امام مرور الحوامدٌة

وفً تارٌخ  1دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  06

 ، افتتاح فرع بالعنوان / طرٌك مصر اسٌوط  امام مرور الحوامدٌة  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:  25105115

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  1البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  01

 الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / طرٌك مصر اسٌوط  امام مرور الحوامدٌة

تم تعدٌل  25105115وفً تارٌخ  1هندس فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    دمج بنن الم -  01

 بالماهرة الجدٌدة -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المرنفل 

وفً تارٌخ  1دها برلم    دمج بنن التجاره والتنمٌه التجارٌون فى البنن االهلى المصرى ، شركة مساهمة ،  سبك لٌ -  00

 بالماهرة الجدٌدة -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المرنفل  25105115

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  1البنن االهلً المصري ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  155

 بالماهرة الجدٌدة -/ المرنفل  الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان

تم تعدٌل العنوان  25105111وفً تارٌخ  301115دمحم مجدى احمد فإاد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  151

 م زهراء المعادى 16بالدور االول العلوى برج المنصورالشطر الثالث عشر طرٌك كارفور بلون  4, وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار 

تم تعدٌل العنوان  25105111وفً تارٌخ  301115دمحم مجدى احمد فإاد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  152

 م زهراء المعادى 16بالدور االول العلوى برج المنصورالشطر الثالث عشر طرٌك كارفور بلون  4, وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  211236دٌكور هاي ارت ش ذ م م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم    الشركه الهندسٌه للعماره وال -  153

 شارع بشٌر نعمه النزهة 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء  فرع الشركة بالعنوان /  25105114

تم تعدٌل العنوان ,  25105114تارٌخ وفً  311251عمرو ابراهٌم وعلى السٌد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  154

 مع الؽاءة كفرع -مدٌنة الشروق  -الحى السابع  -المجاورة الثانٌة  35المطعة  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  311251عمرو ابراهٌم وعلى السٌد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  155

 بنشاط / تجمٌع وتصنٌع الفالتر -، اضافة فرع بالعنوان / شارع عمر بن الخطاب للما  وصؾ الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  311353اشرؾ لمر الدوله وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  156

 الدور السادس ؼرفة بالشمة - ( ماٌو سموحة14( شارع )4وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  311353اشرؾ لمر الدوله وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  151

 الدور السادس ؼرفة بالشمة -( ماٌو سموحة 14( شارع )4وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  311353شركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اشرؾ لمر الدوله و -  151

 الدور السادس ؼرفة بالشمة -( ماٌو سموحة 14( شارع )4وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  25105114تارٌخ وفً  311353اشرؾ لمر الدوله وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  150

 الدور السادس ؼرفة بالشمة -( ماٌو سموحة 14( شارع )4وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  312113شرٌؾ سعٌد و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 الكائن بالعنوان ش ابن شعبه متفرع من ش  المشٌر احمد اسماعٌل برج االلصى 1الفرع  وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  312113شرٌؾ سعٌد و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 السعودٌه العبور 2مبنى رلم  22550ٌه )أ( بلون المنطمه الصناع 23وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / الوحده 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  325523محمود ٌوسؾ وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

 ماٌو 15الصناعٌه ورش الشباب مدٌنه  2منطمه  1بلون  21المطعه رلم -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  325523ستتن جروب ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

 ماٌو 15الصناعٌه ورش الشباب مدٌنه  2منطمه  1بلون  21المطعه رلم -الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  25105115وفً تارٌخ  325523برلم     محمود ٌوسؾ عبد الممصود وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها -  114

 ماٌو 15الصناعٌه ورش الشباب مدٌنه  2منطمه  1بلون  21المطعه رلم -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

,  تم تعدٌل العنوان 25105115وفً تارٌخ  325523محمود ٌوسؾ وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 ماٌو 15الصناعٌه ورش الشباب مدٌنه  2منطمه  1بلون  21المطعه رلم -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  325523ستتن جروب ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  116

 ماٌو 15الصناعٌه ورش الشباب مدٌنه  2منطمه  1 بلون 21المطعه رلم -الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل  25105115وفً تارٌخ  325523محمود ٌوسؾ عبد الممصود وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 ماٌو 15الصناعٌه ورش الشباب مدٌنه  2منطمه  1بلون  21المطعه رلم -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  422150اسامه عمٌره وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  111

ش شؽراب وتعٌٌن السٌد / محمود صالح جاد  1بالدور االرضى بالعمار رلم  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / شمه رلم 

 الناحٌه السٌاحٌه المحسن مدٌر مسئول عن الفرع من 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  422150اسامه عمٌره وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  110

ش الخلٌفه المؤمون وتعٌٌن السٌد / دمحم صالح  46بالدور الثانى بالعمار رلم  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / شمه رلم 

 الم مدٌر مسئول عن الفرع من الناحٌه السٌاحٌه عبد الكرٌم س



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  422150اسامه عمٌره وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  125

هندسٌن وتعٌٌن الم -ش جامعه الدول العربٌه  30بالدور الثانى بالعمار رلم  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / شمه رلم 

 السٌد / حسٌن دمحم ابراهٌم دمحم مدٌر مسئول عن الفرع من الناحٌه السٌاحٌه 

وفً تارٌخ  305551اٌمن دمحم صالح ابراهٌم حلمى صالح الحضرى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  121

 الحى السابع -شارع ابو حنٌفه  2/  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 25105116

وفً  305551اٌمن دمحم صالح ابراهٌم حلمى الحضرى ودمحم عبد الؽنى عبد المطلب ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  122

 الحى السابع -شارع ابو حنٌفه  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  25105116تارٌخ 

تم تعدٌل  25105116وفً تارٌخ  411040عمرو محمود فاٌز محمود وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  123

 ش الصحه متفرع من ترعه الجبل  41العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

ة بسٌطة ،  سبك لٌدها دمحم سامً وشرٌكه لمستلزمات المكاتب / جلوبال دوكٌومنت سولٌو شنز لمستلزمات المكاتب ، توصٌ -  124

الكائن  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ محل رلم  25105116وفً تارٌخ  321055برلم    

 الحى السابع -شارع الدكتور ابرهٌم ابو النجا  5بالعمار رلم 

تم تعدٌل  25105116وفً تارٌخ  310010لم    ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها بر -  125

 ش الحجاز  14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  310010ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم واٌمن حسن محمود وشرٌكهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  126

 ش الحجاز  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25105116

تم تعدٌل  25105116وفً تارٌخ  310010ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  121

 ش عادل حسٌن رستم مٌدان فٌنى  14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع / 

وفً تارٌخ  310010ك لٌدها برلم    ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم واٌمن حسن محمود وشرٌكهما ، شركة تضامن ،  سب -  121

 ش عادل حسٌن رستم مٌدان فٌنى  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع /  25105116

تم تعدٌل  25105116وفً تارٌخ  310010ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  120

 جى وان بمول السراٌا مدٌنه الشٌخ زاٌد بمحور الخدمات المركزى   G 1 - 51ر:   ، اضافه فرع بالمحل / العنوان , وصؾ الـتؤشٌ

وفً تارٌخ  310010ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم واٌمن حسن محمود وشرٌكهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  135

جى وان بمول السراٌا مدٌنه الشٌخ زاٌد   G 1 - 51ه فرع بالمحل / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضاف 25105116

 بمحور الخدمات المركزى 

تم تعدٌل  25105116وفً تارٌخ  310010ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  131

 ش الحجاز  14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  310010الحمٌد ابراهٌم واٌمن حسن محمود وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ابراهٌم عبد  -  132

 ش الحجاز  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25105116

تعدٌل تم  25105116وفً تارٌخ  310010ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  133

 ش عادل حسٌن رستم مٌدان فٌنى  14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع / 

وفً تارٌخ  310010ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم واٌمن حسن محمود وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  134

 عادل حسٌن رستم مٌدان فٌنى ش  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع /  25105116

تم تعدٌل  25105116وفً تارٌخ  310010ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  135

 جى وان بمول السراٌا مدٌنه الشٌخ زاٌد بمحور الخدمات المركزى   G 1 - 51العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالمحل / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  310010ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم واٌمن حسن محمود وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  136

جى وان بمول السراٌا مدٌنه الشٌخ زاٌد   G 1 - 51تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالمحل /  25105116

 بمحور الخدمات المركزى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105116وفً تارٌخ  301010وهبه وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     دمحم -  131

 المبٌضة -عطفة الملٌوبى  6الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

عنوان , تم تعدٌل ال 25105111وفً تارٌخ  424612بسمه حسٌن وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  131

 3ش لورش المنطمه السادسه شمه  0وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

 25105111وفً تارٌخ  111555الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  130

كائن بشارع مصر للطٌران العزبة ماٌو تابع الدارة جنوب الماهرة ال 15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع سكر 

 المبلٌة

الشركة المصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  -  145

ماٌو تابع  15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع سكر  25105111وفً تارٌخ  111555،  سبك لٌدها برلم    

 الدارة جنوب الماهرة الكائن بشارع مصر للطٌران العزبة المبلٌة

تم تعدٌل  25105111وفً تارٌخ  421111دمحم عبدالؽنى عبدالهادى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  141

كفر الجنٌنه مركز نبروه بنشاط / تسمٌن وتربٌة التابع لجمعٌة  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / حوض الؽناٌم 

 المواشى الحالبه النتاج االلبان والعجول الصؽٌرة وتورٌد المواشى

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  350534عبدالعاطً محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  142

 ح سالم صال -عمارات العبور  25وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  453355اسالم عصام عبد العاطى وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  143

(  بالطابك االول بالمركز التجارى ) مول  J 152(  و )  J 151العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المحل رلم ) 

 مصر ( 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  455151رفعت عبدالسالم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركه دمحم -  144

 المنصورة -ش الجالء برج درة الجالء الدور الثالث امام حمام السباحة  12العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  315634سبك لٌدها برلم    عرفة جالل احمد وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،   -  145

 الممطم -الهضبة الوسطى  -تمسٌم المستمبل  154وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  315634الطاهر عبد الحمٌد محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  146

 الممطم -الهضبة الوسطى  -تمسٌم المستمبل  154عنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / ال

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  315634عرفة جالل احمد وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  141

 الممطم  -الحى الرابع   5611وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  العمار 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  315634الطاهر عبد الحمٌد محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  141

 الممطم  -الحى الرابع   5611العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  العمار 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  311554كاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه الباز فتحً وشر -  140

 ش عثمان ابن عفان 115وصؾ الـتؤشٌر:   ، فٌال بالدور االرضى للعمار رلم 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  15551بنن الماهره ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  155

 امام الجامعة االمرٌكٌة -منطمة المستثمرٌن الجنوبٌة  -الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع مٌد تاون بالعنوان / مول مٌد تاون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  15551بنن الماهره ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  151

 منتجع النخٌل -التجمع االول  -مول بالعنوان / المركز التجارى توٌن بالزا امٌرالد الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع امٌرالد 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  15551بنن الماهره ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  152

 امام الجامعة االمرٌكٌة -ستثمرٌن الجنوبٌة منطمة الم -الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع مٌد تاون بالعنوان / مول مٌد تاون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  15551بنن الماهره ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  153

 لنخٌلمنتجع ا -التجمع االول  -الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع امٌرالد مول بالعنوان / المركز التجارى توٌن بالزا امٌرالد 

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  421152محمود مصطفى لرشى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  154

 س بالدور دى جنٌنة مول 40العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  421152محمود مصطفى لرشى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  155

 26العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / المصنع الكائن بشارع عادل والى بالمنطمه الصناعٌه بابى رواش الكٌلو 

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى 

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  421152محمود مصطفى لرشى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  156

 ش مصدق  13العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  421152محمود مصطفى لرشى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  151

 الزمالن  - أ ش اسماعٌل دمحم 3العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  421152محمود مصطفى لرشى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  151

 المعادى الجدٌده  251ش  23العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  411450ك لٌدها برلم    شركة شهاب الدٌن وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سب -  150

 اسكان الشباب الجنوبى التجمع االول لسم ثان الماهرة الجدٌده 10وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  411450احمد عٌد وشركاءه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  165

 اسكان الشباب الجنوبى التجمع االول لسم ثان الماهرة الجدٌده 10الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  453355اسالم عصام عبد العاطى وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  161

 دجله 213و شارع  231تماطع شارع  32العنوان / المحل الكائن بالعمار رلم العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع ب

تم تعدٌل العنوان  25105122وفً تارٌخ  306610دمحم عزت عبد الرحٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  162

 ا الكائن بالمركز التجارى بورتو مارٌن 50, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان  25105122وفً تارٌخ  306610دمحم عزت عبد الرحٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  163

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل السمه التجارٌه للفرع الكائن بمدخل كفر الدوار بجوار مطلع الكوبرى العلوى لتصبح رٌفٌر ناٌن

تم تعدٌل العنوان  25105122وفً تارٌخ  306610شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم عزت عبد الرحٌم و -  164

المركز السٌاحى اسبالندا باى مول كائن ش الفرٌك ٌوسؾ عفٌفى طرٌك المرى  05/41, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالمحل 

 بجوار لرٌه سندباد ولرٌه خلٌجٌه 

تم تعدٌل العنوان  25105122وفً تارٌخ  306610كاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم عزت عبد الرحٌم وشر -  165

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان ش احمد شولى منشاهلطؾ هللا 

ن تم تعدٌل العنوا 25105122وفً تارٌخ  306610دمحم عزت عبد الرحٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  166

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان ش الجمهورٌه وش اسماعٌل صدلى برج المنتزه

تم تعدٌل العنوان  25105122وفً تارٌخ  306610دمحم عزت عبد الرحٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  161

 ش شهاب المهندسٌن 64, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

وفً تارٌخ  240332شركه المستوردون العرب هشام اسعد عبدالمجٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  161

ش  151بالدور االرضى بالعمار رلم  1وحده رلم -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان  25105124

 االشرؾ لاٌتباى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 240332ركاه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    هشام اسعد عبدالمجٌد وش -  160

بالدور االرضى بالعمار رلم  1وحده رلم -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان  25105124وفً تارٌخ 

 ش االشرؾ لاٌتباى 151

وفً تارٌخ  240332عد عبدالمجٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه المستوردون العرب هشام اس -  115

ش  151بالدور االرضى بالعمار رلم  1وحده رلم -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان  25105124

 االشرؾ لاٌتباى

 240332الت التجارٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    هشام اسعد عبدالمجٌد وشركاه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌ -  111

بالدور االرضى بالعمار رلم  1وحده رلم -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان  25105124وفً تارٌخ 

 ش االشرؾ لاٌتباى 151

تم تعدٌل  25105124وفً تارٌخ  301501  دمحم راؼب محمود على وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم   -  112

ش  0تمسٌم بلون  4بالدور االرضى بالعمار الممام على المطعه  2الوحده رلم   -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 احمد الخشاب المنطمه الثامنه

تم تعدٌل  25105124وفً تارٌخ  301501دمحم راؼب محمود على وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

ش  0تمسٌم بلون  4بالدور االرضى بالعمار الممام على المطعه  2الوحده رلم   -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 احمد الخشاب المنطمه الثامنه

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  301501سٌد دمحم عامر سلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

ش احمد  0تمسٌم بلون  4بالدور االرضى بالعمار الممام على المطعه  2الوحده رلم   -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 الخشاب المنطمه الثامنه

تم تعدٌل  25105124وفً تارٌخ  310010ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 ش الحجاز النزهة  14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  310010ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم واٌمن حسن محمود وشرٌكهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  116

 ش الحجاز النزهة  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25105124

تم تعدٌل  25105124وفً تارٌخ  310010ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 ش الحجاز النزهة  14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  310010ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم واٌمن حسن محمود وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 ش الحجاز النزهة  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25105124

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  316125مصطفى كامل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  110

 شارع عباس العماد  41وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان  / 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  316125نورماندى للمنتجات الجلدٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 شارع عباس العماد  41وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان  / 

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  301116احمد دمحم ابراهٌم سلٌمان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  111

الكائن بارض  HUB55 MALL( بالمركز التجارى C4&C1.4العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان/محل رلم )

 GARDEN CAFEبجوار محطه وطنٌه زهراء المعادى طرٌك كارفور زهراء المعادى بسمه تجارٌة جاردن كافٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  252341شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    سامً رمضان وشرٌكه ،  -  112

 الحى العاشر 452ش احمد الزمر شمه 6بلون  22وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  252341المهندس / محمود سنبل وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  113

 الحى العاشر 452ش احمد الزمر شمه 6بلون  22وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه العنوان , 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 05 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  252341سامً رمضان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  114

 الحى العاشر 452ش احمد الزمر شمه 6بلون  22وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه 

وفً تارٌخ  252341النشاءات زٌنب معن ابو الفرج دمحم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    المكتب العربى ل -  115

 الحى العاشر 452ش احمد الزمر شمه 6بلون  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه  25105125

وفً تارٌخ  252341لٌدها برلم     ورثة م. سامى رمضان عنهم زٌنب ابو الفرج وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك -  116

 الحى العاشر 452ش احمد الزمر شمه 6بلون  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه  25105125

وفً تارٌخ  252341المكتب العربى لالنشاءات ) حسن على حسن على وشرٌكته ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 الحى العاشر 452ش احمد الزمر شمه 6بلون  22نوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه تم تعدٌل الع 25105125

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  252341سامً رمضان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 الحى العاشر 452ش احمد الزمر شمه 6بلون  22وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  252341/ محمود سنبل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     المهندس -  110

 الحى العاشر 452ش احمد الزمر شمه 6بلون  22العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه 

عدٌل العنوان , تم ت 25105125وفً تارٌخ  252341سامً رمضان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  105

 الحى العاشر 452ش احمد الزمر شمه 6بلون  22وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه 

وفً تارٌخ  252341المكتب العربى لالنشاءات زٌنب معن ابو الفرج دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  101

 الحى العاشر 452احمد الزمر شمه ش 6بلون  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه  25105125

وفً تارٌخ  252341ورثة م. سامى رمضان عنهم زٌنب ابو الفرج وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  102

 الحى العاشر 452ش احمد الزمر شمه 6بلون  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه  25105125

وفً تارٌخ  252341ءات ) حسن على حسن على وشرٌكته ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    المكتب العربى لالنشا -  103

 الحى العاشر 452ش احمد الزمر شمه 6بلون  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه  25105125

تم تعدٌل العنوان ,  25105125 وفً تارٌخ 303161ضٌاء امٌن بواس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  104

 تمسٌم الملتمى العربى بحوض م الجدٌده 120والكائنه على المطعه  2/  120وصؾ الـتؤشٌر:   ، فٌال رلم 

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  421033ٌاسر سامى ابراهٌم دمحم وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  105

المهندسٌن بسمه تجارٌه /  -كامل الدور الثانى فوق االرضى  -ش لبنان  26، افتتاح فرع بالعنوان /  العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:  

 اٌلٌت كٌلٌنن 

وفً تارٌخ  220505م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    5م5الشركه المصرٌه للمحاجر ومواد البناء ش  -  106

 مصر الجدٌدة -شارع جسر السوٌس  163تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25105125

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  410114دمحم جمال ٌوسؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  101

 ش عبد الفتاح عٌسى متفرع من ش منطاى من ش المطراوى بالدور االرضى  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  410114لبه وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم عادل عبد المالن ط -  101

 ش عبد الفتاح عٌسى متفرع من ش منطاى من ش المطراوى بالدور االرضى  11العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105121تارٌخ وفً  300531سامى عبدالمالن ملوكه وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  100

  2شمه  14أ صالح سالم دور  25العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  300531سامى عبدالمالن ملوكه وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  255

  2شمه  14أ صالح سالم دور  25العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 01 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  300531دالمالن ملوكه وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    سامى عب -  251

  2شمه  14أ صالح سالم دور  25العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  300531سامى عبدالمالن ملوكه وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  252

  2شمه  14أ صالح سالم دور  25نوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الع

شركة تابعة للشركة المصرٌة المابضة للمطارات  -شركة اٌروتل للفنادق والخدمات السٌاحٌة والترفٌهٌة والعالجٌة  -  253

تعدٌل العنوان ,  تم 25105121وفً تارٌخ  421556والمالحة الجوٌة ، شركة تابعة مصرٌة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 ( 3امام مبنى الركاب رلم ) -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع ) فندق لومٌرٌدٌان ( بالعنوان / مطار الماهرة الدولى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  255266سعد العجٌزي وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  254

  24شمة  1شارع طلعت حرب الدور  31ع بالعنوان / وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فر

، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     11لسنه  150شركة حتشبسوت للتجارة الدولٌة العجٌزى طبما الحكام المانون  -  255

 1ب الدور شارع طلعت حر 31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  25105121وفً تارٌخ  255266

  24شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  255266سعد العجٌزي وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  256

  24شمة  1شارع طلعت حرب الدور  31وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     11لسنه  150نون شركة حتشبسوت للتجارة الدولٌة العجٌزى طبما الحكام الما -  251

 1شارع طلعت حرب الدور  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  25105121وفً تارٌخ  255266

  24شمة 

تعدٌل العنوان , تم  25105120وفً تارٌخ  411440طارق حلمى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  251

 ش مصطفى البرادعى من ش طه حسٌن النزهه الجدٌده 15 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  411440طارق حلمى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  250

 ى البرادعى من ش طه حسٌن النزهه الجدٌدهش مصطف 15 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل  25105120وفً تارٌخ  111526دمحم دمحم عبدالداٌم عبدالواحد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  215

 ثامنهش عمر حفنى المنطمه ال4بالدور الثامن بالعمار  11العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  111526فوزي شعبان وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  211

 ش عمر حفنى المنطمه الثامنه4بالدور الثامن بالعمار  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  111526ٌدها برلم    فوزي شعبان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك ل -  212

 ش عمر حفنى المنطمه الثامنه4بالدور الثامن بالعمار  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمه 

تم تعدٌل  25105120وفً تارٌخ  111526فوزي شعبان وعبدالمادر ابوهمٌله ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  213

 ش عمر حفنى المنطمه الثامنه4بالدور الثامن بالعمار  11العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  111526ماهر نصٌؾ وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  214

 ش عمر حفنى المنطمه الثامنه4بالدور الثامن بالعمار  11لٌصبح / شمه  وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  111526عصام شعبان و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  215

 لمنطمه الثامنهش عمر حفنى ا4بالدور الثامن بالعمار  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمه 

وفً تارٌخ  111526فاروق السنهوتى وشركاه ) لارورة الطٌب للسٌاحة ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  216

ش عمر حفنى 4بالدور الثامن بالعمار  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمه  25105120

 المنطمه الثامنه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 02 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل  25105120وفً تارٌخ  111526 دمحم عبدالداٌم عبدالواحد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم -  211

 ش عمر حفنى المنطمه الثامنه4بالدور الثامن بالعمار  11العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  111526سبك لٌدها برلم      فوزي شعبان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ، -  211

 ش عمر حفنى المنطمه الثامنه4بالدور الثامن بالعمار  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمه 

دٌل العنوان , تم تع 25105120وفً تارٌخ  111526فوزي شعبان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  210

 ش عمر حفنى المنطمه الثامنه4بالدور الثامن بالعمار  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمه 

تم تعدٌل  25105120وفً تارٌخ  111526فوزي شعبان وعبدالمادر ابوهمٌله ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  225

 ش عمر حفنى المنطمه الثامنه4بالدور الثامن بالعمار  11ممر الشركة لٌصبح / شمه العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  111526ماهر نصٌؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  221

 مر حفنى المنطمه الثامنهش ع4بالدور الثامن بالعمار  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  111526عصام شعبان و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  222

 ش عمر حفنى المنطمه الثامنه4بالدور الثامن بالعمار  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمه 

وفً تارٌخ  111526اه ) لارورة الطٌب للسٌاحة ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    فاروق السنهوتى وشرك -  223

ش عمر حفنى 4بالدور الثامن بالعمار  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمه  25105120

 المنطمه الثامنه

تم تعدٌل العنوان  25105120وفً تارٌخ  312511،  سبك لٌدها برلم    ماجد عبد السٌد بشاي وشركاه ، توصٌة بسٌطة  -  224

 ش البورصه المدٌمه التوفٌمٌه مع الؽاءه كفرع11, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

ان تم تعدٌل العنو 25105120وفً تارٌخ  312511ماجد عبد السٌد بشاي وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  225

 ش البورصه المدٌمه التوفٌمٌه11, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن 

تم تعدٌل  25105120وفً تارٌخ  362555شركه ابراهٌم احمد مسعود وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  226

ر االرضى مجمع السد العالى للصناعات الدو cبلون  23وحده  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان 

 بمدٌنة العاشر من رمضان c3الصؽٌرة والورش بالمناطك الصناعٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  362555ابراهٌم احمد مسعود وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  221

الدور االرضى مجمع السد العالى للصناعات الصؽٌرة والورش  cبلون  23ده وح -وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان 

 بمدٌنة العاشر من رمضان c3بالمناطك الصناعٌه 

تم تعدٌل  25105120وفً تارٌخ  362555شركه ابراهٌم احمد مسعود وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  221

الدور االرضى مجمع السد العالى للصناعات  cبلون  23وحده  -رع الكائن بالعنوان العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الف

 بمدٌنة العاشر من رمضان c3الصؽٌرة والورش بالمناطك الصناعٌه 

تم تعدٌل العنوان  25105120وفً تارٌخ  362555ابراهٌم احمد مسعود وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  220

الدور االرضى مجمع السد العالى للصناعات الصؽٌرة  cبلون  23وحده  -شٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان , وصؾ الـتؤ

 بمدٌنة العاشر من رمضان c3والورش بالمناطك الصناعٌه 

ن , تم تعدٌل العنوا 25105135وفً تارٌخ  425354مرلس كمال زاخر وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  235

 ش عزب تماطع ش المنصورى المللى 1بالعمار رلم  4-3محل رلم -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان  25105135وفً تارٌخ  416236بٌشوى ٌوحنا جرجس وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  231

بدالرإوؾ امتداد مكرم عبٌد بنشاط ادارة و تشؽٌل المطاعم و الكافٌهات ش سمٌر ع 25, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان/

 BAZOOKA AND CHOCOLATEبسمه تجارٌة بازوكا اند شوكلٌت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 03 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل العنوان  25105135وفً تارٌخ  416236بٌشوى ٌوحنا جرجس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  232

ش سمٌر عبدالرإوؾ امتداد مكرم عبٌد بنشاط ادارة و تشؽٌل المطاعم و الكافٌهات  25بالعنوان/, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع 

 BAZOOKA AND CHOCOLATEبسمه تجارٌة بازوكا اند شوكلٌت 

تم تعدٌل العنوان  25105135وفً تارٌخ  410314طارق محمود دبٌكى و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  233

 -الطرٌك الدائرى  -شارع سما الماهرة  152شمة  15المطعة ) د ( الدور  35تؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركة لٌصبح / , وصؾ الـ

 المطامٌة

 25105135وفً تارٌخ  111555الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  234

 ؤشٌر:   ، اضافة فرع ) مخزن عموم اسوان ( تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـت

الشركة المصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  -  235

خزن عموم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع ) م 25105135وفً تارٌخ  111555،  سبك لٌدها برلم    

 اسوان ( 

 25105135وفً تارٌخ  111555الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  236

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / تجزئة الرضاوى

للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة الشركة المصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة  -  231

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / تجزئة الرضاوى 25105135وفً تارٌخ  111555،  سبك لٌدها برلم    

 25105135وفً تارٌخ  111555الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  231

 2555تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / تجزئة االسمان 

الشركة المصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  -  230

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / تجزئة االسمان  25105135وفً تارٌخ  111555،  سبك لٌدها برلم    

2555 

 25105135وفً تارٌخ  111555الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  245

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / تجزئة دراو

لمصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة الشركة ا -  241

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / تجزئة دراو 25105135وفً تارٌخ  111555،  سبك لٌدها برلم    

 25105135وفً تارٌخ  111555لجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه با -  242

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / تجزئة نصر النوبة 

الشركة المصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  -  243

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / تجزئة نصر النوبة  25105135وفً تارٌخ  111555بك لٌدها برلم    ،  س

 25105135وفً تارٌخ  111555الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  244

 ، اضافة فرع / ثالجة اسوان  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر: 

الشركة المصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  -  245

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / ثالجة اسوان 25105135وفً تارٌخ  111555،  سبك لٌدها برلم    

 25105135وفً تارٌخ  111555الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  246

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / جملة كالبشة

عه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة الشركة المصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة متمت -  241

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / جملة كالبشة 25105135وفً تارٌخ  111555،  سبك لٌدها برلم    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 04 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 25105135وفً تارٌخ  111555الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  241

 م تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / كوم امبو المدٌم الممٌكنت

الشركة المصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  -  240

وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / كوم امبو المدٌم تم تعدٌل العنوان ,  25105135وفً تارٌخ  111555،  سبك لٌدها برلم    

 الممٌكن

 25105135وفً تارٌخ  111555الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  255

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / تجزئة كوم امبو

ارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة الشركة المصرٌة لتج -  251

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / تجزئة كوم امبو 25105135وفً تارٌخ  111555،  سبك لٌدها برلم    

 25105135وفً تارٌخ  111555، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله  -  252

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / جملة كوم امبو 

الشركة المصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  -  253

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / جملة كوم امبو  25105135وفً تارٌخ  111555برلم    ،  سبك لٌدها 

 25105135وفً تارٌخ  111555الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  254

 ع / نصر التوبة الممٌكنتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فر

الشركة المصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  -  255

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / نصر التوبة  25105135وفً تارٌخ  111555،  سبك لٌدها برلم    

 الممٌكن

 25105135وفً تارٌخ  111555الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  256

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / دراو الممٌكن

تمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة الشركة المصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة م -  251

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / دراو الممٌكن 25105135وفً تارٌخ  111555،  سبك لٌدها برلم    

 25105135وفً تارٌخ  111555الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  251

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / حى العماد الممٌكن

الشركة المصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  -  250

 ؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / حى العماد الممٌكنتم تعدٌل العنوان , وص 25105135وفً تارٌخ  111555،  سبك لٌدها برلم    

 25105135وفً تارٌخ  111555الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  265

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / جملة ادفو شرق اسوان

الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  الشركة المصرٌة لتجارة -  261

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / جملة ادفو شرق  25105135وفً تارٌخ  111555،  سبك لٌدها برلم    

 اسوان

 25105135وفً تارٌخ  111555ه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمل -  262

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / جملة ادفو ؼرب اسوان

الشركة المصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  -  263

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / جملة ادفو ؼرب  25105135وفً تارٌخ  111555لٌدها برلم     ،  سبك

 اسوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 05 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 25105135وفً تارٌخ  111555الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  264

 ، اضافة فرع / ابو سمبل السٌاحى الممٌكن  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر: 

الشركة المصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة المابضة للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة  -  265

بو سمبل السٌاحى تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / ا 25105135وفً تارٌخ  111555،  سبك لٌدها برلم    

 الممٌكن

 25105135وفً تارٌخ  111555الشركه المصرٌه لتجاره السلع الؽذائٌه بالجمله ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  266

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / تجزئة وادى كركر

المابضة للصناعات الؽذائٌة متمتعه بالجنسٌة المصرٌة ، شركة مساهمة الشركة المصرٌة لتجارة الجملة شركة تابعة للشركة  -  261

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / تجزئة وادى كركر 25105135وفً تارٌخ  111555،  سبك لٌدها برلم    

تم تعدٌل  25105131ارٌخ وفً ت 412231نور دمحم حسٌن محمود وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  261

 35شارع بستان الدكه من شارع عماد الدٌن الدور الخامس شمه  11العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل  25105131وفً تارٌخ  203650عزٌز متً عبد المالن واوالده ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  260

 ش طلعت حرب  34بالدور الثانى فوق االرضى والمسروق بالعمار رلم  6شٌر:   ، شمه العنوان , وصؾ الـتؤ

تم تعدٌل العنوان ,  25105131وفً تارٌخ  203650اسامه عزٌز متى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  215

 ش طلعت حرب  34بالدور الثانى فوق االرضى والمسروق بالعمار رلم  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل  25105131وفً تارٌخ  203650عزٌز متً عبد المالن واوالده ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  211

 ش طلعت حرب  42العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع / 

تم تعدٌل العنوان ,  25105131 وفً تارٌخ 203650اسامه عزٌز متى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  212

 ش طلعت حرب  42وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع / 

تم  25105131وفً تارٌخ  456341ولٌد دمحم صالح الدٌن مصٌلحى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  213

  S 1دسٌن كمبٌوتر مول الدور الثانى محل رلم  ش جامعه الدول العربٌه مٌدان سفنكس المهن 1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  425466كرٌم كامل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  214

 3مشروع المدفعٌه  الدور االرضى شمه 15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105131وفً تارٌخ  425466ا برلم    احمد انور دمحم وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌده -  215

 3مشروع المدفعٌه  الدور االرضى شمه 15وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105131وفً تارٌخ  260115شركة بودا للصرافة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  216

 ش السٌد المٌرؼنى34بالعنوان /  الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة الكائن

تم تعدٌل العنوان ,  25105131وفً تارٌخ  260115الشركة االلمانٌة للصرافة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  211

 ش السٌد المٌرؼنى34وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع الشركة الكائن بالعنوان / 

مالحٌه)خالد االسٌوطً وشركاه(ٌونٌترانس ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    الشركه المتحده للتجاره والخدمات ال -  211

الكائنه فى  CV5الوحده رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه نشاط بالعنوان  25105131وفً تارٌخ  210651

تر منطمه سٌدى عبد الرحمن الساحل متر مربع مركز تجارى ترفٌهى باسم مراسى سٌفٌن سن 150الطابك االرضى ومساحتها 

 الشمالى

وفً  210651المتحده للتجاره والخدمات المالحٌه ٌونٌترانس اسامه رفٌك وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  210

طابك االرضى الكائنه فى ال CV5الوحده رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه نشاط بالعنوان  25105131تارٌخ 

 متر مربع مركز تجارى ترفٌهى باسم مراسى سٌفٌن سنتر منطمه سٌدى عبد الرحمن الساحل الشمالى 150ومساحتها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 06 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل  25105131وفً تارٌخ  210651الشركه المتحده للتجاره سكاربا ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  215

متر مربع  150الكائنه فى الطابك االرضى ومساحتها  CV5الوحده رلم  -بالعنوان العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه نشاط 

 مركز تجارى ترفٌهى باسم مراسى سٌفٌن سنتر منطمه سٌدى عبد الرحمن الساحل الشمالى

برلم    الشركه المتحده للتجاره والخدمات المالحٌه)خالد االسٌوطً وشركاه(ٌونٌترانس ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  211

الكائنه فى  CV5الوحده رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه نشاط بالعنوان  25105131وفً تارٌخ  210651

متر مربع مركز تجارى ترفٌهى باسم مراسى سٌفٌن سنتر منطمه سٌدى عبد الرحمن الساحل  150الطابك االرضى ومساحتها 

 الشمالى

وفً  210651الخدمات المالحٌه ٌونٌترانس اسامه رفٌك وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    المتحده للتجاره و -  212

الكائنه فى الطابك االرضى  CV5الوحده رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه نشاط بالعنوان  25105131تارٌخ 

 سٌفٌن سنتر منطمه سٌدى عبد الرحمن الساحل الشمالىمتر مربع مركز تجارى ترفٌهى باسم مراسى  150ومساحتها 

تم تعدٌل  25105131وفً تارٌخ  210651الشركه المتحده للتجاره سكاربا ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  213

متر مربع  150الكائنه فى الطابك االرضى ومساحتها  CV5الوحده رلم  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه نشاط بالعنوان 

 مركز تجارى ترفٌهى باسم مراسى سٌفٌن سنتر منطمه سٌدى عبد الرحمن الساحل الشمالى

،  cairo clothing copanyكاٌرو كلوزنج لتجارة و تصنٌع وتوزٌع المالبس الجاهزة )اٌمن حسٌن فواد و شرٌكتة( -  214

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن  تم 25105131وفً تارٌخ  316521توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 بالعنوان / الدور االول والثانى والثالث علوى بالعمار الكائن ناحٌه عزبه الكٌالنى طرٌك عبدالمنعم رٌاض مركز بلبٌس

،  cairo clothing companyشركة كاٌرو كلوزنج لتجارة وتصنٌع وتوزٌع المالبس الجاهزة اٌمن حسٌن فإاد وشرٌكه  -  215

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن  25105131وفً تارٌخ  316521توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    

 بالعنوان / الدور االول والثانى والثالث علوى بالعمار الكائن ناحٌه عزبه الكٌالنى طرٌك عبدالمنعم رٌاض مركز بلبٌس

، توصٌة بسٌطة ،   COTTON PLUSلتجارة وتصنٌع وتوزٌع المالبس الجاهزه ) اٌمن  حسٌن فإاد وشرٌكته (  لطن بلس -  216

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / الدور  25105131وفً تارٌخ  316521سبك لٌدها برلم    

 حٌه عزبه الكٌالنى طرٌك عبدالمنعم رٌاض مركز بلبٌساالول والثانى والثالث علوى بالعمار الكائن نا

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  360053االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -ولٌد سامً وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط  -  1

 ٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤش25105151

االعمال الهندسٌه واالستشارٌه فى  -1الصباح للهندسه والمماوالت ابو عوؾ حامد ابوعوؾ وشركاه ، ذات مسئولٌة محدودة   -  2

المماوالت العامه بما فٌها  -2-التخطٌط والعماره  واالنشاءات والهندسهه الزراعٌه واداره المشروعات سابما وفى حدود  ؼرضها 

شراء االراضى المعده للبناء اللامة عمارات   علٌها بمصد تاجٌرها  -3-مٌاه والرصؾ الصحى  والكهرباء لحساب الؽٌر شبكات ال

استؽالل العمار المملون لها او المإجر من الؽٌر استؽاال تجارٌا فى -4-وبٌع وحداتها للؽٌر بما ٌتفك ولانون تاجٌر وبٌع االماكن 

وفً تارٌخ  211630العمل فى مجاالت االستثمار ،  سبك لٌدها برلم   -5-لحساب الؽٌر  االنشطة المختلفة او اداراتها

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25105151

والئحتة التنفٌذٌة ، ذات مسئولٌة 1011لسنة  150الصباح للهندسة والمماوالت شركة مساهمة مصرٌة طبما الحكام المانون  -  3

االعمال الهندسٌه واالستشارٌه فى التخطٌط والعماره  واالنشاءات والهندسهه الزراعٌه واداره المشروعات سابما وفى  -1دة  محدو

شراء االراضى المعده  -3-المماوالت العامه بما فٌها شبكات المٌاه والرصؾ الصحى  والكهرباء لحساب الؽٌر  -2-حدود  ؼرضها 

استؽالل العمار المملون لها -4-ا بمصد تاجٌرها وبٌع وحداتها للؽٌر بما ٌتفك ولانون تاجٌر وبٌع االماكن للبناء اللامة عمارات   علٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 01 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

العمل فى مجاالت االستثمار ،  سبك لٌدها -5-او المإجر من الؽٌر استؽاال تجارٌا فى االنشطة المختلفة او اداراتها لحساب الؽٌر 

 دٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةتم تع25105151وفً تارٌخ  211630برلم   

الصباح للهندسه والمماوالت ابو عوؾ حامد ابوعوؾ وشركاه ، ذات مسئولٌة محدودة  العمارى بانواعة والتنمٌة العمرانٌة  -  4

دات علٌها وبٌعها والمرى بالمناطك العمرانٌة الجدٌدة وٌشمل ذلن شراء االراضى وتجهٌزها وتمسٌمها وبٌعها والامة المبانى والوح

السٌاحٌة والمٌام باعمال البناء والتخطٌط والتصمٌم واالشراؾ على هذه المشروعات وادارتها وتنفٌذها سواء لحسابها او لحساب 

الؽٌر كل ذلن مع مراعاه احكام الموانٌن والمرارات واللوائح المنظمة لهذه االنشطة وعلى االخص لانونى 

العمل فى مجاالت استصالح واستزراع االراضى والامة المجتمعات العمرانٌة ،  سبك لٌدها  -6-06لسنة235و1011لسنة143

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25105151وفً تارٌخ  211630برلم   

تة التنفٌذٌة ، ذات مسئولٌة والئح1011لسنة  150الصباح للهندسة والمماوالت شركة مساهمة مصرٌة طبما الحكام المانون  -  5

محدودة  العمارى بانواعة والتنمٌة العمرانٌة بالمناطك العمرانٌة الجدٌدة وٌشمل ذلن شراء االراضى وتجهٌزها وتمسٌمها وبٌعها 

لمشروعات والامة المبانى والوحدات علٌها وبٌعها والمرى السٌاحٌة والمٌام باعمال البناء والتخطٌط والتصمٌم واالشراؾ على هذه ا

وادارتها وتنفٌذها سواء لحسابها او لحساب الؽٌر كل ذلن مع مراعاه احكام الموانٌن والمرارات واللوائح المنظمة لهذه االنشطة وعلى 

العمل فى مجاالت استصالح واستزراع االراضى والامة المجتمعات العمرانٌة ،   -6-06لسنة235و1011لسنة143االخص لانونى 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25105151وفً تارٌخ  211630  سبك لٌدها برلم 

الصباح للهندسه والمماوالت ابو عوؾ حامد ابوعوؾ وشركاه ، ذات مسئولٌة محدودة  وادارتها وبٌعها لحساب الشركة او  -  6

ول على موافمة هٌئة المعارض لكل معرض على حده الؽٌر وللشركة فى سبٌل تحمٌك اهدافها تنظٌم والامة المعارض بشرط الحص

التى تخدم اؼراض التنمٌة العمرانٌة والزراعٌة للشركة وللؽٌر واستٌراد االالت والمعدات ولطع الؽٌار ومستلزمات البناء فى حدود 

لها مصلحة او  وٌجوز للشركة ان تكون     -التوكٌالت التجارٌة -1-التصدٌر فى حدود ؼرض الشركة    -1-ؼرض الشركة 

وفً  211630تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25105151تارٌخ 

والئحتة التنفٌذٌة ، ذات مسئولٌة 1011لسنة  150مانون الصباح للهندسة والمماوالت شركة مساهمة مصرٌة طبما الحكام ال -  1

محدودة  وادارتها وبٌعها لحساب الشركة او الؽٌر وللشركة فى سبٌل تحمٌك اهدافها تنظٌم والامة المعارض بشرط الحصول على 

ٌر واستٌراد االالت موافمة هٌئة المعارض لكل معرض على حده التى تخدم اؼراض التنمٌة العمرانٌة والزراعٌة للشركة وللؽ

التوكٌالت التجارٌة -1-التصدٌر فى حدود ؼرض الشركة    -1-والمعدات ولطع الؽٌار ومستلزمات البناء فى حدود ؼرض الشركة 

وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها      -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25105151وفً تارٌخ  211630سبك لٌدها برلم    او التى ، 

الصباح للهندسه والمماوالت ابو عوؾ حامد ابوعوؾ وشركاه ، ذات مسئولٌة محدودة  تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر  -  1

فة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ،  او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25105151وفً تارٌخ  211630سبك لٌدها برلم   

التنفٌذٌة ، ذات مسئولٌة  والئحتة1011لسنة  150الصباح للهندسة والمماوالت شركة مساهمة مصرٌة طبما الحكام المانون  -  0

محدودة  تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  211630وذلن طبما الحكام المانون والئحتة التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 ؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةالت

شركة الؽرباوى لالستٌراد والتجارة )ٌورو( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه للتجاره الكوالٌن وجمٌع االكسساورات  -  15

وكافه مستلزمات االبواب والشبابن والتوكٌالت التجارٌه فٌما عدا اجهزة الكمبٌوتر والدعاٌه واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151وفً تارٌخ  354565

شركه الؽرباوى للتجاره ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه للتجاره الكوالٌن وجمٌع االكسساورات وكافه مستلزمات  -  11

وفً تارٌخ  354565،  سبك لٌدها برلم    االبواب والشبابن والتوكٌالت التجارٌه فٌما عدا اجهزة الكمبٌوتر والدعاٌه واالعالن

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 01 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

دمحم دمحم زكرٌا وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى تجاره العدد واالدوات المٌكانٌكٌه ومستلزمات الورش  -  12

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  455400لم   والمصانع والتوكٌالت التجارٌه والتصدٌر ،  سبك لٌدها بر

 التؤشٌر:  شركة تضامن

دمحم دمحم زكرٌا وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى تجاره العدد واالدوات المٌكانٌكٌه ومستلزمات الورش  -  13

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151تارٌخ وفً  455400والمصانع والتوكٌالت التجارٌه والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

دمحم دمحم زكرٌا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى تجاره العدد واالدوات المٌكانٌكٌه ومستلزمات الورش  -  14

تعدٌل النشاط , وصؾ  تم25105151وفً تارٌخ  455400والمصانع والتوكٌالت التجارٌه والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

دمحم دمحم زكرٌا وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى تجاره العدد واالدوات المٌكانٌكٌه ومستلزمات الورش  -  15

, وصؾ تم تعدٌل النشاط 25105151وفً تارٌخ  455400والمصانع والتوكٌالت التجارٌه والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ال عشوش لالستثمار العمارى والمماوالت ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى /المماوالت العامه و االستثمار العمارى ،  سبك  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105152وفً تارٌخ  304022لٌدها برلم   

والمماوالت ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى /المماوالت العامه و االستثمار العمارى ،  سبك  ال عشوش للتجارة العامه -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105152وفً تارٌخ  304022لٌدها برلم   

العمارى ،  سبك لٌدها برلم    سٌد سعٌد عشوش وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى /المماوالت العامه و االستثمار -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105152وفً تارٌخ  304022

شحن جوى وبرى وبحرى وتخلٌص جمركى -دمحم عبدالمعطى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لتصبح  -  10

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل25105152وفً تارٌخ  311511وتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

ماجد شمس وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التفتٌش الفنى واالستشارات الفنٌه وتمثٌل الشركات  -  25

ماٌه والمإسسات والهٌئات العالمٌه وتمدٌم الدورات التدرٌبٌه والدعم الفنى والمماوالت المتخصصه فى مجال الدهانات والطالء وح

المعادن من التؤكل والحماٌه الكاثودٌه واالعمال المٌكانٌكٌه واللحامات ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والنترنت وبعد 

تم 25105153وفً تارٌخ  305516،  سبك لٌدها برلم    2510لسنة  431الحصول على التراخٌص الالزمه ( موافمة امن رلم 

 وصٌة بسٌطةتعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ت

مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / تسوٌك وبٌع وتورٌد مستلزمات طبٌه واجهزه طبٌه ) فٌما  -  21

( ،   2510/  111عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ( ) وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه امنٌه برلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105153وفً تارٌخ  454311سبك لٌدها برلم   

دمحم شعبان دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / تسوٌك وبٌع وتورٌد مستلزمات طبٌه واجهزه طبٌه ) فٌما عدا اصدار  -  22

( ،  سبك لٌدها  2510/  111نٌه برلم الصحؾ والمجالت واالنترنت ( ) وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه ام

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105153وفً تارٌخ  454311برلم   

مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط / تسوٌك وبٌع وتورٌد مستلزمات طبٌه واجهزه طبٌه ) فٌما عدا  -  23

( ،  سبك  2510/  111( ) وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه امنٌه برلم  اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105153وفً تارٌخ  454311لٌدها برلم   

طبٌه ) فٌما عدا اصدار دمحم شعبان دمحم وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط / تسوٌك وبٌع وتورٌد مستلزمات طبٌه واجهزه  -  24

( ،  سبك لٌدها  2510/  111الصحؾ والمجالت واالنترنت ( ) وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه امنٌه برلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105153وفً تارٌخ  454311برلم   

افه نشاط خدمات النظافه واداره المخلفات فى المنشات العامه والخاصه حسن عبد المنعم على وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اض -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105153وفً تارٌخ  304612،  سبك لٌدها برلم   
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 00 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

مه والخاصه ،  حسن عبد المنعم على وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط خدمات النظافه واداره المخلفات فى المنشات العا -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105153وفً تارٌخ  304612سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  250346دمحم حنفً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / ادارة وتشؽٌل المطاعم ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 ٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بس25105153

وفً  250346اوالد سٌد حنفى وشركاإهم ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / ادارة وتشؽٌل المطاعم ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105153تارٌخ 

وفً تارٌخ  250346برلم   دمحم حنفً وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط / ادارة وتشؽٌل المطاعم ،  سبك لٌدها  -  20

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105153

وفً  250346اوالد سٌد حنفى وشركاإهم ، شركة تضامن  اضافه نشاط / ادارة وتشؽٌل المطاعم ،  سبك لٌدها برلم    -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105153تارٌخ 

وفً تارٌخ  250346وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / ادارة وتشؽٌل المطاعم ،  سبك لٌدها برلم    دمحم حنفً -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105153

وفً  250346اوالد سٌد حنفى وشركاإهم ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / ادارة وتشؽٌل المطاعم ،  سبك لٌدها برلم    -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105153تارٌخ 

عبد الراضى احمد حفنى وشرٌكته شركة البٌت المعمور للتجارة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105154وفً تارٌخ  321245

لراضى احمد حفنى وشركاه شركة البٌت المعمور للتجارة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   عبد ا -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105154وفً تارٌخ  321245

ؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها شركه البٌت المعمور للتجاره ) عبد الراضً احمد حفنً و شركاه( ، شركة تضامن  ال -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105154وفً تارٌخ  321245برلم   

اٌمن على الشٌخ وشرٌكه ، شركة تضامن   ALL LOCALIZED FOR TECHNOLOGYشركة أوول لوكالٌزد للتكنولوجٌا  -  36

تم تعدٌل 25105154وفً تارٌخ  301115عمال ترجمه ،  سبك لٌدها برلم   تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر خامات بالستٌكٌه وا

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

مكرم عبد المسٌح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / استٌراد وتصدٌر السبائن الذهبٌه بكافة انواعها وعٌاراتها ،  سبك  -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105154وفً تارٌخ  220151لٌدها برلم   

مكرم عبد المسٌح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / استٌراد وتصدٌر السبائن الذهبٌه بكافة انواعها وعٌاراتها ،  سبك  -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105154وفً تارٌخ  220151لٌدها برلم   

 323045ً كمال جٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة جمٌع السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   اكرام -  30

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151وفً تارٌخ 

وفً  323045برلم    شركة اكرامى موتورز ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة جمٌع السٌارات ،  سبك لٌدها -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151تارٌخ 

شركة اكرامى كمال جٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة جمٌع السٌارات ،  سبك لٌدها برلم    -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151وفً تارٌخ  323045

 323045اكرامً كمال جٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة جمٌع السٌارات ،  سبك لٌدها برلم    -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105151وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

وفً  323045بك لٌدها برلم   شركة اكرامى موتورز ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة جمٌع السٌارات ،  س -  43

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105151تارٌخ 

شركة اكرامى كمال جٌد وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة جمٌع السٌارات ،  سبك لٌدها برلم    -  44

 ضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة ت25105151وفً تارٌخ  323045

سارة احمد عبده وشرٌكتها ، شركة تضامن  اضافه نشاط / خدمات نمل لحساب الؽٌر ومماوالت وتورٌدات عمومٌه ) فٌما  -  45

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  301541عدا الدعاٌه واالعالن ( واشؽال عامه نظافه ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

احمد عبدة وشركائها ، شركة تضامن  اضافه نشاط / خدمات نمل لحساب الؽٌر ومماوالت وتورٌدات عمومٌه ) فٌما سارة  -  46

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  301541عدا الدعاٌه واالعالن ( واشؽال عامه نظافه ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

ها ، شركة تضامن  اضافه نشاط / خدمات نمل لحساب الؽٌر ومماوالت وتورٌدات عمومٌه ) فٌما سارة احمد عبده وشرٌكت -  41

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  301541عدا الدعاٌه واالعالن ( واشؽال عامه نظافه ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

ن  اضافه نشاط / خدمات نمل لحساب الؽٌر ومماوالت وتورٌدات عمومٌه ) فٌما اسماعٌل سٌد احمد و شرٌكته ، شركة تضام -  41

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  301541عدا الدعاٌه واالعالن ( واشؽال عامه نظافه ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

خدمات نمل لحساب الؽٌر ومماوالت وتورٌدات عمومٌه ) فٌما  سارة احمد عبده وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / -  40

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  301541عدا الدعاٌه واالعالن ( واشؽال عامه نظافه ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

اب الؽٌر ومماوالت وتورٌدات عمومٌه ) فٌما سارة احمد عبدة وشركائها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / خدمات نمل لحس -  55

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  301541عدا الدعاٌه واالعالن ( واشؽال عامه نظافه ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

الت وتورٌدات عمومٌه ) فٌما سارة احمد عبده وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / خدمات نمل لحساب الؽٌر ومماو -  51

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  301541عدا الدعاٌه واالعالن ( واشؽال عامه نظافه ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

عمومٌه ) فٌما  اسماعٌل سٌد احمد و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / خدمات نمل لحساب الؽٌر ومماوالت وتورٌدات -  52

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  301541عدا الدعاٌه واالعالن ( واشؽال عامه نظافه ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

سارة احمد عبده وشرٌكتها ، شركة تضامن  اضافه نشاط / خدمات نمل لحساب الؽٌر ومماوالت وتورٌدات عمومٌه ) فٌما  -  53

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  301541عدا الدعاٌه واالعالن ( واشؽال عامه نظافه ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

سارة احمد عبدة وشركائها ، شركة تضامن  اضافه نشاط / خدمات نمل لحساب الؽٌر ومماوالت وتورٌدات عمومٌه ) فٌما  -  54

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  301541عالن ( واشؽال عامه نظافه ،  سبك لٌدها برلم   عدا الدعاٌه واال

 التؤشٌر:  شركة تضامن

سارة احمد عبده وشرٌكتها ، شركة تضامن  اضافه نشاط / خدمات نمل لحساب الؽٌر ومماوالت وتورٌدات عمومٌه ) فٌما  -  55

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  301541مه نظافه ،  سبك لٌدها برلم   عدا الدعاٌه واالعالن ( واشؽال عا

 التؤشٌر:  شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

اسماعٌل سٌد احمد و شرٌكته ، شركة تضامن  اضافه نشاط / خدمات نمل لحساب الؽٌر ومماوالت وتورٌدات عمومٌه ) فٌما  -  56

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  301541ك لٌدها برلم   عدا الدعاٌه واالعالن ( واشؽال عامه نظافه ،  سب

 التؤشٌر:  شركة تضامن

حسام دمحم على عبدالاله وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى تورٌدات معدات واجهزه كهربائٌه ولوازم  -  51

تم 25105151وفً تارٌخ  426202ه ،  سبك لٌدها برلم   الخطوط الهوائٌه والمحطات الكهربائٌه والكابالت والتورٌدات الهندسٌ

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

اٌمن عبد الاله جاد الرب وشركاه للعطاره ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة جمٌع انواع العطاره والتصدٌر ،   -  51

 ل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعد25105151ٌوفً تارٌخ  360605سبك لٌدها برلم   

اٌمن عبد الاله جاد الرب وشرٌكه للعطاره ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة جمٌع انواع العطاره والتصدٌر ،   -  50

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105151وفً تارٌخ  360605سبك لٌدها برلم   

راهٌم كمال وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / المطهرات والمماوالت العمومٌه والتورٌدات )تورٌد مواد وائل اشرؾ اب -  65

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105151وفً تارٌخ  421211البناء( ،  سبك لٌدها برلم   

التصدٌر واداره وتشؽٌل النوادى الصحٌه )الجٌم( ،   -احمد الٌاس وشركاة ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لتصبح  -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105151وفً تارٌخ  411461سبك لٌدها برلم   

الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   -شركة امٌر عزٌز والبٌر مٌخائٌل ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى  -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105151تارٌخ  وفً 306551

 306551الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   -امٌر عزٌز واٌهاب لوٌس ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى  -  63

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105151وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  361554، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / تصنٌع االثاث واالخشاب ،  سبك لٌدها برلم    احمد اسماعٌل وشركاه -  64

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151

وفً تارٌخ  361554دمحم شاكر السٌد وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / تصنٌع االثاث واالخشاب ،  سبك لٌدها برلم    -  65

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151

وفً تارٌخ  361554اٌمن كمال الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / تصنٌع االثاث واالخشاب ،  سبك لٌدها برلم    -  66

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151

وفً تارٌخ  361554سٌطة  الؽاء نشاط / تصنٌع االثاث واالخشاب ،  سبك لٌدها برلم   دمحم على على و شركاه ، توصٌة ب -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105151

وفً تارٌخ  361554احمد اسماعٌل وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / تصنٌع االثاث واالخشاب ،  سبك لٌدها برلم    -  61

 ٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعد25105151

وفً تارٌخ  361554دمحم شاكر السٌد وشركاة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / تصنٌع االثاث واالخشاب ،  سبك لٌدها برلم    -  60

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105151

وفً تارٌخ  361554/ تصنٌع االثاث واالخشاب ،  سبك لٌدها برلم    اٌمن كمال الدٌن وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105151

وفً تارٌخ  361554دمحم على على و شركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / تصنٌع االثاث واالخشاب ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151

وفً تارٌخ  361554احمد اسماعٌل وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / تصنٌع االثاث واالخشاب ،  سبك لٌدها برلم    -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105151



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

وفً تارٌخ  361554خشاب ،  سبك لٌدها برلم   دمحم شاكر السٌد وشركاة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / تصنٌع االثاث واال -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105151

وفً تارٌخ  361554اٌمن كمال الدٌن وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / تصنٌع االثاث واالخشاب ،  سبك لٌدها برلم    -  14

 امنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تض25105151

وفً تارٌخ  361554دمحم على على و شركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / تصنٌع االثاث واالخشاب ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105151

تجمٌع انظمه تولٌد كهرباء  الشركة المصرٌة النظمه الطالة الشمسٌة مارٌا سمٌر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105150وفً تارٌخ  316411بالطاله الشمسٌه ،  سبك لٌدها برلم   

المصرٌه النظمه الطاله الشمسٌه ) سمٌر صبحى عٌاد وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / تجمٌع انظمه تولٌد كهرباء  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105150وفً تارٌخ  316411شمسٌه ،  سبك لٌدها برلم   بالطاله ال

عمر حاتم حسن و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى /تصدٌر و تورٌد زٌوت وشحوم ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر: 25105150وفً تارٌخ  411051

احمد عبد العظٌم و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى / اٌجار و تورٌد مستلزمات الحفالت و ادارة و تشؽٌل  -  10

النوادى و المطاعم و المنشات السٌاحٌه و تورٌد الشاشات اللٌد فٌما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الالزمه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105150وفً تارٌخ  361114،  سبك لٌدها برلم    2510لسنه  346ه رلم موافمة امنٌ

 توصٌة بسٌطة

احمد عبد العظٌم علً السٌد و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى / اٌجار و تورٌد مستلزمات الحفالت و  -  15

منشات السٌاحٌه و تورٌد الشاشات اللٌد فٌما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول على ادارة و تشؽٌل النوادى و المطاعم و ال

تم تعدٌل النشاط , 25105150وفً تارٌخ  361114،  سبك لٌدها برلم    2510لسنه  346التراخٌص الالزمه موافمة امنٌه رلم 

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

من  36بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمره فإاد احمد عبد العال وشركاه ، توصٌة  -  11

( والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه فى االجهزه الطبٌه والعلمٌه ومستلزماتها وتجهٌز  10والمجموعه  6المجموعه 

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط ,25105150وفً تارٌخ  352320المستشفٌات ،  سبك لٌدها برلم   

من  36احمد فإاد احمد عبد العال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمره  -  12

( والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه فى االجهزه الطبٌه والعلمٌه ومستلزماتها وتجهٌز  10والمجموعه  6المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105150وفً تارٌخ  352320المستشفٌات ،  سبك لٌدها برلم   

من  36فإاد احمد عبد العال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمره  -  13

ه والتورٌدات العمومٌه فى االجهزه الطبٌه والعلمٌه ومستلزماتها وتجهٌز ( والتوكٌالت التجارٌ 10والمجموعه  6المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105150وفً تارٌخ  352320المستشفٌات ،  سبك لٌدها برلم   

من  36صدٌر ) فٌما عدا الفمره احمد فإاد احمد عبد العال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / االستٌراد والت -  14

( والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه فى االجهزه الطبٌه والعلمٌه ومستلزماتها وتجهٌز  10والمجموعه  6المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105150وفً تارٌخ  352320المستشفٌات ،  سبك لٌدها برلم   

تم 25105150وفً تارٌخ  312235وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    دمحم سعٌد -  15

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 25105150وفً تارٌخ  312235دمحم سعٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  16

 ط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةالنشا

وفً تارٌخ  300166عبد الحلٌم لطفى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / المماوالت العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105150
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وفً تارٌخ  335235تٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   عاصم توفٌك الحوت وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االس -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105150

وفً  335235عاصم توفٌك الحوت وشركاإه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  10

 شركة تضامن تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر: 25105150تارٌخ 

مصرٌه للتجاره العالمٌه والمماوالت ) م./ جالل منصور وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌد وتركٌب  -  05

جمٌع مستلزمات الفنادق والمطاعم الكبرى والمرى السٌاحٌة و المستشفٌات واالندٌة ودور الموات المسلحة و ؼٌرها من مطابخ 

عداد اماكنها لالعمال المدنٌة من اثاث وخالفه تنفٌذ المشروعات والمماوالت العامة والتوكٌالت وتوزٌع جمٌع ومؽاسل تجارٌة وا

منتجات المطاع السٌاحى وخدمات الصٌانة وتجارة لطع الؽٌار ولها حك الدخول فى الشركات االخرى ولو بنشاط مؽاٌر ،  سبك 

 ٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعد25105115وفً تارٌخ  323553لٌدها برلم   

م . جالل منصور وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌد -منصور للتجاره العالمٌه والمماوالت كٌتشو ماتٌن  -  01

ة و ؼٌرها من وتركٌب جمٌع مستلزمات الفنادق والمطاعم الكبرى والمرى السٌاحٌة و المستشفٌات واالندٌة ودور الموات المسلح

مطابخ ومؽاسل تجارٌة واعداد اماكنها لالعمال المدنٌة من اثاث وخالفه تنفٌذ المشروعات والمماوالت العامة والتوكٌالت وتوزٌع 

جمٌع منتجات المطاع السٌاحى وخدمات الصٌانة وتجارة لطع الؽٌار ولها حك الدخول فى الشركات االخرى ولو بنشاط مؽاٌر ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105115وفً تارٌخ  323553م   سبك لٌدها برل

شركه مصر للطٌران للخطوط الجوٌه ) تابعه للشركه المابضه لشركه مصر اللطٌران ش م م ( ، شركة مساهمة  الحموق فى  -  02

تم 25105115وفً تارٌخ  361031لٌدها برلم   مجال النمل الجوى بممتضى الموانٌن والمرارات واللوائح المعمول بها ،  سبك 

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

شركه مصر للطٌران للخطوط الجوٌه ) تابعه للشركه المابضه لشركه مصر اللطٌران ش م م ( ، شركة مساهمة  ؼرض  -  03

وضع والصورة الدولٌة واالللٌمٌة لمصر كدولة جاذبة الشركة / المساهمة فى تنمٌة االلتصاد المومى المصرى , وتعزٌز وتحسٌن ال

ومشجعة للسٌاحة واالستثمار والتجارة والسفر , وذلن بتشؽٌل اسطول نمل جوى حدٌث على شبكة خطوط مناسبة فى اطار من النظم 

ارلى وارفع مستوى من جودة  االمنٌة واالدارٌة والمالٌة وااللتصادٌة والتشؽٌلٌة والفنٌة والتكنولوجٌة االكثر تمدما وذلن لتمدٌم

الخدمة والسالمة الجوٌة وااللتزام بالتشرٌعات والموانٌن والتعلٌمات السارٌة اعداد وتسوٌك البرامج السٌاحٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة25105115وفً تارٌخ  361031

تابعه للشركه المابضه لشركه مصر اللطٌران ش م م ( ، شركة مساهمة  داخلٌا  شركه مصر للطٌران للخطوط الجوٌه ) -  04

 وخارجٌا والمٌام بتنفٌذ هذة البرامج من خالل ما تمتلكة او ٌمتلكة الؽٌر من ادوات تخدم متطلبات العمل السٌاحى بما فٌها منافذ البٌع

الحفاظ المستمر على استٌفاء شبكة الخطوط الجوٌة  -لشركة اهداؾ ا -والمكاتب الداخلٌة والخارجٌة بمطاع الشئون التجارٌة 

 -المدرة والموة  -المدرة على المنافسة االنتاجٌة العالٌة  -االنساق  -الكفاءة  -المرونة  -الربحٌة  -وعملٌات تشؽٌلها للخائص التالٌة 

وفً تارٌخ  361031سعى ،  سبك لٌدها برلم   االحترام الكامل والدائم لحموق الركاب والمتعاملٌن وال - -الكفاٌة والتكامل 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة25105115

شركه مصر للطٌران للخطوط الجوٌه ) تابعه للشركه المابضه لشركه مصر اللطٌران ش م م ( ، شركة مساهمة  الدإوب  -  05

لباتهم والحفاظ على سالمتهم وص حتهم اثناء وجودهم فى رعاٌة الدخال احدث االبتكارات والتسهٌالت لخدمتهم والوفاء بمتط

تاكٌد الوضع التنافسى للشركة عن طرٌك اعطاء اعلى واكبر درجات  -المساهمة فى تنمٌة انشطة النمل الجوى بالدولة  -الشركة 

ولها فى سبٌل تحمٌك  -على البٌئة  مراعاة احث التمنٌات فى الحفاظ -االهتمام فى الداخل والخارج لصورة الشركة بجمٌع عناصرها 

المٌام بانشطة النمل الجوى التجارى بكافة اشكالة وفروعة ومنها ) ،  سبك لٌدها برلم    -1ما تمدم ذكرة المٌام باالنشطة االتٌة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة25105115وفً تارٌخ  361031

 -وٌه ) تابعه للشركه المابضه لشركه مصر اللطٌران ش م م ( ، شركة مساهمة  الركاب شركه مصر للطٌران للخطوط الج -  06

التاكسى الجوى وطائرات رجال  -تاجٌر واستجار الطائرات  -الرحالت المنتظمة وؼٌر المنتظمة والخاصة  -البرٌد  -البضائع 

ت االلتصادٌة والتجارٌة ( وذلن على جمٌع االصعدة االعمال واالسعاؾ ا لطائر والطائرات العاملة فى خدمة الهٌئات والشركا

التعالد على تموٌن  -3تمدٌم جمٌع الخدمات الالزمة لنشاط الشركة سواء فى المطارات او خارجها  -2المحلٌة واالللٌمٌة والدولٌة 

،  سبك لٌدها برلم    -4للبٌع طائرات الشركة بالماكوالت والمشروبات واالحتٌاجات الالزمة وكذا تموٌنها بالسلع التى ٌتم رضها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة25105115وفً تارٌخ  361031
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شركه مصر للطٌران للخطوط الجوٌه ) تابعه للشركه المابضه لشركه مصر اللطٌران ش م م ( ، شركة مساهمة  التعالد على  -  01

ٌن والمٌام باعمال الوكالة العامة عن شركات وجهات اخرى سواء كانت تلن الشركات تمدٌم الخدمات السٌاحٌة العاجلة للركاب العابر

تمدٌم الخدمات الالزمة لشركات الطٌران  -5تعمل فى مجاالت النمل الجوى او البحرى او البرى او السكن ا لحدٌدٌة او السٌاحة 

التعالد على المٌام بجمٌع االنشطة  -1ا بالنسبة لطائراتها تمدٌم خدمات نمل االمتعة والبضائع والتامٌن والتخلٌص علٌه -6االخرى 

وفً تارٌخ  361031انشاء وادارة وتشؽٌل ،  سبك لٌدها برلم    -1المتعلمة باستمبال وترحٌل الطائرات والركاب والبضائع والبرٌد 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة25105115

الجوٌه ) تابعه للشركه المابضه لشركه مصر اللطٌران ش م م ( ، شركة مساهمة  منافذ بٌع  شركه مصر للطٌران للخطوط -  01

عمد االتفالٌات الثنائٌة مع الشركات االخرى داخلٌا  -0التذاكر للجمهور ومناولة البضائع وبٌع فراؼات الشحن بالداخل والخارج 

ات التى تضمن لٌام الشركة بكافة التزاماتها وتحمٌك اهداؾ ه ا فى ابرام كافة التعالد -15وخارجٌا لتحمٌك جمٌع اهداؾ الشركة 

وضع البرامج السٌاحٌة والتعالد على  -12المٌام باعمال الوكالة عن شركات الطٌران المصرٌة واالجنبٌة  -11جمٌع المجاالت 

 361031وتمدٌم كافة ،  سبك لٌدها برلم    تنفٌذها مع الوكاالت والتجمعات الخارجٌة واالفراد وذلن طبما لرؼبات االسواق المختلفة

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة25105115وفً تارٌخ 

شركه مصر للطٌران للخطوط الجوٌه ) تابعه للشركه المابضه لشركه مصر اللطٌران ش م م ( ، شركة مساهمة  الخدمات  -  00

برامج السٌاحٌة الداخلٌة بالدول االجنبٌة للمواطنٌن واالجانب الممٌمٌن طبما لرؼبات عرض وتنفٌذ ال -13الالزمة لتنفٌذ هذة البرامج 

مباشرة اعمال  -15عرض وتنفٌذ برامج السٌاحة الدٌنٌة طبما للموانٌن واللوائح المحلٌة والدولٌة المنظمة لذلن  -14السوق المحلى 

انشاء وادارة واستؽالل الفنادق  -16تلفة وتنفٌذ الخدمات المتعلمة بذلن الوكالة لمبٌعات تذاكر السفر لشركات الطٌران والبواخر المخ

وفً تارٌخ  361031،  سبك لٌدها برلم    -11الثابتة والعائمة والمطاعم والصاالت والمماصؾ على مستوى الجمهورٌة وخارجها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة25105115

للخطوط الجوٌه ) تابعه للشركه المابضه لشركه مصر اللطٌران ش م م ( ، شركة مساهمة  تشؽٌل  شركه مصر للطٌران -  155

تدرٌب وتاهٌل  -10تشؽٌل وسائل النمل داخل الجمهورٌة وخارجها  -11نشاط اللٌموزٌن داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها 

ى لصالح الؽٌر على ممتلكات وموجودات وطائرات الشركة منح حك االستؽالل االعالن -25 -الطٌارٌن ؼٌر العاملٌن بالشركة 

واالماكن التى تشؽلها  وللشركة ان تزاول اؼراضها بنفسها او عن طرٌك الؽٌر ولها ان تشترن فى انشاء شركات جدٌدة او شركات 

تص اصاتها التمتع بكافة ،  لائمة تعمل فى مجال انشطتها لو اى مجاالت مرتبطة بها او مكملة لها وللشركة فى ممارسة وتنفٌذ اخ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة25105115وفً تارٌخ  361031سبك لٌدها برلم   

وفً  213225شركه العزبً الطبٌه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / التدرٌب على االجهزه الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  151

 صؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , و25105115تارٌخ 

وفً  213225شركه العزبً الطبٌه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / التدرٌب على االجهزه الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  152

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105115تارٌخ 

وفً  213225االجهزه الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم    دمحم العزبى وشرٌكة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / التدرٌب على -  153

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105115تارٌخ 

امٌر مورٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / المٌام باعمال التصدٌر والتنمٌة العمارٌة ،  سبك  -  154

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة تم25105115وفً تارٌخ  303313لٌدها برلم   

ترنتى للتصدٌر و التنمٌة العمارٌة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / المٌام باعمال التصدٌر والتنمٌة العمارٌة  -  155

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105115وفً تارٌخ  303313،  سبك لٌدها برلم   

عبدهللا طاهر دمحم حراز وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل الؽرض لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجاره  -  156

المستلزمات الزراعٌه وتجاره المبٌدات الزراعٌه ومبٌدات الصحه العامه واالسمده والمخصبات الزراعٌه والعطاره وتجاره وؼربله 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105115وفً تارٌخ  303255اد الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   التماوى وتصنٌع وتعبئه المو

 توصٌة بسٌطة

اصبح النشاط / المماوالت العامه وادارة  -عمرو الشاذلى وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر -  151

ب االلى ونظم المعلومات ونظم التحكم واعمال تركٌبات وصٌانة الواح الطاله المشروعات والتوكٌالت التجارٌه وخدمات الحاس
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تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105111وفً تارٌخ  412201النظٌفه المتجدده ) الطاله الشمسٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

اصبح النشاط / المماوالت العامه  -ط / االستٌراد والتصدٌردمحم السٌد محمود السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشا -  151

وادارة المشروعات والتوكٌالت التجارٌه وخدمات الحاسب االلى ونظم المعلومات ونظم التحكم واعمال تركٌبات وصٌانة الواح 

م تعدٌل النشاط , وصؾ ت25105111وفً تارٌخ  412201الطاله النظٌفه المتجدده ) الطاله الشمسٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً  323111شركه الخمٌس للتجاره والمماوالت ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت ،  سبك لٌدها برلم    -  150

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105111تارٌخ 

وفً  323111وصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت ،  سبك لٌدها برلم   شركة ٌاسر للتجارة و المماوالت ، ت -  115

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105111تارٌخ 

جودت صبري وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره مستلزمات الدٌكور والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  111

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105111رٌخ وفً تا 231101

خالد عبدالحمٌد متولى وشركاة ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/مماوالت عمومٌه الى النشاط االصلى )فٌما عدا االنترنت و  -  112

وفً تارٌخ  416103،  سبك لٌدها برلم    2510لسنه  445بعد الحصول على التراخٌص الالزمه( موالة امنٌه رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105114

شرٌؾ سعٌد و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر والتورٌدات ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( ،   -  113

 وصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ت25105114وفً تارٌخ  312113سبك لٌدها برلم   

طارق وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  114

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 شٌر:  شركة تضامنالنشاط , وصؾ التؤ

طارق وشرٌكتة ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  115

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 صؾ التؤشٌر:  شركة تضامنالنشاط , و

طارق وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  116

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 اط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنالنش

عمرو وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  111

ل تم تعد25105114ٌوفً تارٌخ  322001والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

عماد وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  111

م تعدٌل ت25105114وفً تارٌخ  322001والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

عمرو وشرٌكتة ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  110

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

طارق وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  125

تم تعدٌل 25105114رٌخ وفً تا 322001والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن
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طارق وشرٌكتة ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  121

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

طارق وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  122

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

عمرو وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  123

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001رلم   والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها ب

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

عماد وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  124

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001ٌدها برلم   والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك ل

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

عمرو وشرٌكتة ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  125

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001سبك لٌدها برلم     والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

طارق وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  126

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001لحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و ا

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

طارق وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  121

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001سمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واال

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

طارق وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  121

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001بناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد ال

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

عمرو وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  120

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم    والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

عماد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  135

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001ارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   والتوكٌالت التجارٌة وتج

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

عمرو وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  131

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001جارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   والتوكٌالت الت

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

طارق وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات  -  132

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001ٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   والتوك

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ات طارق وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌب -  133

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة
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والتركٌبات طارق وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال االنشائٌة  -  134

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

نشائٌة والتركٌبات عمرو وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واالعمال اال -  135

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

عمال االنشائٌة والتركٌبات عماد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتورٌدات واال -  136

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

رٌدات واالعمال االنشائٌة والتركٌبات عمرو وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامة والتو -  131

تم تعدٌل 25105114وفً تارٌخ  322001والتوكٌالت التجارٌة وتجارة كافة مواد البناء واالسمنت و الحدٌد ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

والت عمومٌة والتصدٌر واالنشاءات واالستثمار عمرو ابراهٌم وعلى السٌد ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / مما -  131

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 25105114وفً تارٌخ  311251العمارى وتصنٌع وتجمٌع الفالتر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

الخدمات المالحٌة شركه سبرٌنت لالستٌراد و التصدٌر ) مدحت حلمً و شركاه( ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /  -  130

تم تعدٌل 25105115وفً تارٌخ  321661والبرٌد السرٌع والشحن الدولى والتوكٌالت التجارٌة والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

لخدمات المالحٌة شركة سبرٌنت لالستٌراد والتصدٌر) مدحت حلمى وشرٌكة( ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / ا -  145

تم تعدٌل 25105115وفً تارٌخ  321661والبرٌد السرٌع والشحن الدولى والتوكٌالت التجارٌة والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

لٌصبح / الخدمات سبرٌنت للشحن الدولى والخدمات المالحٌة ) مدحت حلمى وشرٌكته ( ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط  -  141

تم 25105115وفً تارٌخ  321661المالحٌة والبرٌد السرٌع والشحن الدولى والتوكٌالت التجارٌة والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

لطباعه ،  سبك لٌدها برلم   الامه وتشؽٌل تصنٌع لتصنٌع احبار ا-محمود ٌوسؾ وشركاة ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط  -  142

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105115وفً تارٌخ  325523

 325523الامه وتشؽٌل تصنٌع لتصنٌع احبار الطباعه ،  سبك لٌدها برلم   -ستتن جروب ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط  -  143

 توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر: 25105115وفً تارٌخ 

الامه وتشؽٌل تصنٌع لتصنٌع احبار الطباعه ،  سبك -محمود ٌوسؾ عبد الممصود وشركاة ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط  -  144

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105115وفً تارٌخ  325523لٌدها برلم   

الامه وتشؽٌل تصنٌع لتصنٌع احبار الطباعه ،  سبك لٌدها برلم   -محمود ٌوسؾ وشركاة ، شركة تضامن  اضافه نشاط  -  145

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105115وفً تارٌخ  325523

 325523الامه وتشؽٌل تصنٌع لتصنٌع احبار الطباعه ،  سبك لٌدها برلم   -ستتن جروب ، شركة تضامن  اضافه نشاط  -  146

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105115وفً تارٌخ 

الامه وتشؽٌل تصنٌع لتصنٌع احبار الطباعه ،  سبك -محمود ٌوسؾ عبد الممصود وشركاة ، شركة تضامن  اضافه نشاط  -  141

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105115وفً تارٌخ  325523لٌدها برلم   

ز محمود وشرٌكه ، شركة تضامن  التورٌدات والتصدٌر فى الحاصالت الزراعٌه والمخلفات الزراعٌه ) عمرو محمود فاٌ -  141

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105116وفً تارٌخ  411040االسمده الزراعٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   
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ة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   اٌمن دمحم صالح ابراهٌم حلمى صالح الحضرى وشرٌكه ، شرك -  140

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105116وفً تارٌخ  305551

اٌمن دمحم صالح ابراهٌم حلمى الحضرى ودمحم عبد الؽنى عبد المطلب ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها  -  155

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105116ٌخ وفً تار 305551برلم   

من  36علً عبد العظٌم دمحم و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة  -  151

ل الدولى وتجارة وتوزٌع ( والتوكٌالت التجارٌه والتخلٌص الجمركى والتوكٌالت المالحٌه والنم 10والمجموعه  6المجموعه 

وتورٌد االجهزة الكهربائٌه واجهزة التكٌٌؾ والمٌام بكافة اعمال التورٌدات البحرٌه واالشؽال البحرٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105116وفً تارٌخ  360654

من  36بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة سٌد عبد العظٌم دمحم مٌهوب وشرٌكة ، توصٌة  -  152

( والتوكٌالت التجارٌه والتخلٌص الجمركى والتوكٌالت المالحٌه والنمل الدولى وتجارة وتوزٌع  10والمجموعه  6المجموعه 

حرٌه واالشؽال البحرٌه ،  سبك لٌدها برلم   وتورٌد االجهزة الكهربائٌه واجهزة التكٌٌؾ والمٌام بكافة اعمال التورٌدات الب

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105116وفً تارٌخ  360654

سٌد عبدالعظٌم دمحم مٌهوب وشركاه )انتٌن لالستٌراد والتصدٌر( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / االستٌراد  -  153

( والتوكٌالت التجارٌه والتخلٌص الجمركى والتوكٌالت المالحٌه  10والمجموعه  6المجموعه من  36والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

والنمل الدولى وتجارة وتوزٌع وتورٌد االجهزة الكهربائٌه واجهزة التكٌٌؾ والمٌام بكافة اعمال التورٌدات البحرٌه واالشؽال البحرٌه 

 عدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم ت25105116وفً تارٌخ  360654،  سبك لٌدها برلم   

فاروق الرزٌمى وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / التصنٌع لدى الؽٌر سواء مكمالت ؼذائٌة او مستحضرات تجمٌل  -  154

:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر25105116وفً تارٌخ  355541او منظفات الى ؼرض الشركة االصلى ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

فاروق الرزٌمى وشرٌكة ، شركة تضامن  اضافة نشاط / التصنٌع لدى الؽٌر سواء مكمالت ؼذائٌة او مستحضرات تجمٌل  -  155

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105116وفً تارٌخ  355541او منظفات الى ؼرض الشركة االصلى ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

ه المصرٌه للسٌاحه العالمٌه ش م م ، شركة مساهمة  تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان الشرك -  156

وفً  211021تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحك بها و ذلن طبما الحكام  المانون والئحتة التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة مساهمةتم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105116تارٌخ 

حاتم ابو العال و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى / توكٌالت مالحٌه و تمثٌل خطوط مالحٌه وكالء  -  151

( و  10و المجموعه  6من المجموعه  36شحن و شحن جوى و بحرى و تخلٌص جمركى و استٌراد و تصدٌر )ٌما عدا الفمرة 

مواد الدعاٌة و االعالن( و توكٌالت تجارٌه و فحص و مرالبه البضائع و نمل دولى ،  سبك لٌدها برلم   تورٌدات عمومٌه )دون 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105116وفً تارٌخ  325420

ط مالحٌه وكالء شحن و حاتم ابوالعال وشركاة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى / توكٌالت مالحٌه و تمثٌل خطو -  151

( و تورٌدات  10و المجموعه  6من المجموعه  36شحن جوى و بحرى و تخلٌص جمركى و استٌراد و تصدٌر )ٌما عدا الفمرة 

 325420عمومٌه )دون مواد الدعاٌة و االعالن( و توكٌالت تجارٌه و فحص و مرالبه البضائع و نمل دولى ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105116وفً تارٌخ 

الشركه المصرٌه للسٌاحه العالمٌه ش م م ، شركة مساهمة  الامة وادارة المشروعات السٌاحٌة فى كافة المجاالت و تنمٌة  -  150

الشركة واالستٌراد والوكاالت   المجتمعات الجدٌدة بكافة انواعها واستؽالل المناجم والمحاجر التى تستخدم منتجاتها فى تحمٌك نشاط

التجارٌة فى حدود ؼرض الشركة والتصدٌر وبٌع وتوزٌع الطالة الكهربائٌة ) وعلى الشركة الحصول على موافمة جهاز تنظٌم 

ما ذكر الامة وادارة وتشؽٌل المرى السٌاحٌة والفنادق الثابتة واالنشطة  المكملة او المرتبطة ب -مرفك الكهرباء وجهاز المستهلن ( 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  211021من خدمٌة وترفٌهٌة وتجارٌة وثمافٌة بمستوى ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة مساهمة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 150 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

الامة وادارة وتشؽٌل  -الشركه المصرٌه للسٌاحه العالمٌه ش م م ، شركة مساهمة  نجومٌة ال ٌمل عن ثالث نجوم فاكثر  -  165

جناح ( بمستوى نجومٌة ال ٌمل عن ثالث  263ؼرفة و  535وحدة فندلٌة عبارة عن )  103الؽردلة بطالة اٌوائٌة  -فلورنزا  فندق

االستثمار العمارى بكافة اشكالة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص  -نجوم فاكثر 

ة  وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجة من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى الالزمة لممارسة هذة االنشط

تم تعدٌل النشاط , 25105116وفً تارٌخ  211021تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

ن البدرى وشرٌكة ( ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / اٌجار واستئجار مالعب كرة المدم جرٌن الند ) رإوؾ محمود حس -  161

تم تعدٌل النشاط , 25105116وفً تارٌخ  315641وصاالت االفراح والحفالت ) فٌما عدا االنترنت ( ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ٌطة  اضافة نشاط / اٌجار واستئجار مالعب كرة المدم وصاالت االفراح عادل حنٌن وشركاه جرٌن الند ، توصٌة بس -  162

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105116وفً تارٌخ  315641والحفالت ) فٌما عدا االنترنت ( ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

نشاط / اٌجار واستئجار مالعب كرة المدم  شركه جرٌن الند مدحت فوزى ابراهٌم ؼازى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة -  163

تم تعدٌل النشاط , 25105116وفً تارٌخ  315641وصاالت االفراح والحفالت ) فٌما عدا االنترنت ( ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

تئجار مالعب كرة المدم جرٌن الند رإؾ محمود حسن البدرى وشركاة ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / اٌجار واس -  164

تم تعدٌل النشاط , 25105116وفً تارٌخ  315641وصاالت االفراح والحفالت ) فٌما عدا االنترنت ( ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ة وتمسٌم شركة نصرة محمود دمحم وشرٌكٌها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / استصالح و استزراع االراضى الصحراوٌ -  165

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105111وفً تارٌخ  424255االراضى ،  سبك لٌدها برلم   

رامى الجندى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط التسوٌك العمارى الى نشاط الشركه لٌصبح المماوالت العامه  -  166

تم تعدٌل 25105111وفً تارٌخ  416415،  سبك لٌدها برلم    2510/441 واالستثمار العمارى والتسوٌك العمارى موافمه

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  304341دمحم مجدى السٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  161

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105111

شركة فرحات للتبرٌد والتكٌٌؾ ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح تجارة وصٌانه معدات واجهزه التبرٌد  -  161

والتكٌٌؾ وتصمٌمات فنٌه العمال التكٌٌؾ ومماوالت اعمال التكٌٌؾ والتبرٌد واٌجار انظمه التكٌٌؾ والتبرٌد ووحدات التبرٌد 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105111وفً تارٌخ  311136والتهوٌه والتدفئه ،  سبك لٌدها برلم   

على سٌد على عواد و شرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع وتجارة وبٌع االثاث والموبٌلٌا والتوكٌالت  -  160

 صؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , و25105111وفً تارٌخ  450325التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

على سٌد على عواد وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع وتجارة وبٌع االثاث والموبٌلٌا والتوكٌالت  -  115

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105111وفً تارٌخ  450325التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

احمد نور الدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة جمٌع انواع العطاره والبمولٌات اشرؾ انور دمحم -  111

تم تعدٌل 25105111وفً تارٌخ  450616055والتورٌدات ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

من المجموعه  36نظور وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمره دمحم سامى م -  112

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105111وفً تارٌخ  315601( ،  سبك لٌدها برلم    10والمجموعه  6
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ً ناجً وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح االستٌراد المجموعه الدولٌه للشرق االوسط ) دمحم عبد النب -  113

تم 25105111وفً تارٌخ  315601( ،  سبك لٌدها برلم    10والمجموعه  6من المجموعه  36والتصدٌر ) فٌما عدا الفمره 

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

تعدٌل النشاط الى /التورٌدات العمومٌه فى تجارة العدد و االالت و معدات احمد ثابت جاد الرب و شركاه ، شركة تضامن   -  114

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105121وفً تارٌخ  451651االمن الصناعى ،  سبك لٌدها برلم   

مٌه فى تجارة العدد و االالت و معدات دمحم محمود دمحم سعدهللا وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى /التورٌدات العمو -  115

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105121وفً تارٌخ  451651االمن الصناعى ،  سبك لٌدها برلم   

احمد ثابت جاد الرب و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى /التورٌدات العمومٌه فى تجارة العدد و االالت و معدات  -  116

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121وفً تارٌخ  451651االمن الصناعى ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم محمود دمحم سعدهللا وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى /التورٌدات العمومٌه فى تجارة العدد و االالت و معدات  -  111

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121وفً تارٌخ  451651   االمن الصناعى ،  سبك لٌدها برلم

محسن محمود خلٌل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تجمٌع اجهزة نظم ومحطات تولٌد المٌاه من الهواء ،  سبك لٌدها برلم    -  111

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121وفً تارٌخ  302206

 302206محسن خلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تجمٌع اجهزة نظم ومحطات تولٌد المٌاه من الهواء ،  سبك لٌدها برلم    -  110

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121وفً تارٌخ 

ستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   الدولٌه للمماوالت والتورٌدات ) هشام سمٌر وشركاه( ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / اال -  115

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121وفً تارٌخ  326100

الدولٌه للمماوالت والتورٌدات ) هشام سمٌر وشرٌكه( ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  111

 ؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وص25105121وفً تارٌخ  326100

وفً تارٌخ  315634عرفة جالل احمد وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / التسوٌك ،  سبك لٌدها برلم    -  112

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121

وفً تارٌخ  315634بك لٌدها برلم   الطاهر عبد الحمٌد محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / التسوٌك ،  س -  113

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121

شركه الباز فتحً وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / االعمال الزجاجٌه ومستلزماتها والتصدٌر واالستٌراد )  -  114

تم تعدٌل النشاط , 25105121وفً تارٌخ  311554لٌدها برلم   ( ،  سبك  10والمجموعه  6من المجموعه  36فٌما عدا الفمره 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  200105حسنى محمود على وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط /االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  115

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121

وفً  200105ؾ حسنى محمود على وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط /االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم   اشر -  116

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121تارٌخ 

وفً تارٌخ  200105حسنى محمود على وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط /االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  111

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105121

وفً  200105اشرؾ حسنى محمود على وشركاة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط /االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  111

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105121تارٌخ 

وفً تارٌخ  200105وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط /االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    حسنى محمود على -  110

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

وفً  200105اشرؾ حسنى محمود على وشركاة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط /االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  105

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105121ٌخ تار

شركه فوزي لكعوب االحذٌه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  101

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121وفً تارٌخ  211660

فوزي لكعوب االحذٌه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها  شركه اوالد -  102

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121وفً تارٌخ  211660برلم   

نشاط لٌصبح / تخلٌص جمركى ،  سبك جمال على دمحم عبدالجواد ) االسالم للتخلٌص الجمركى ( ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ال -  103

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121وفً تارٌخ  311466لٌدها برلم   

هارتى اٌجٌبت للتجارة العامة والتوكٌالت التجارٌة ) شركة ذات مسإلٌة نحدودة ( ، ذات مسئولٌة محدودة  تعدٌل ؼرض  -  104

وكٌالت تجارٌة وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات الشركه الى /   تجارة عامة وت

التى تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات 

وفً تارٌخ  223105لمانون الئحته التنفٌذٌه ،  سبك لٌدها برلم   السالفه الذكر او تشترٌها او ٌلحمها وذلن طبما الحكام ا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25105122

، ذات مسئولٌة محدودة  تعدٌل ؼرض الشركه  l o v a b l e  e g y p tشركه المابل اٌجٌبت شركه ذات مسئولٌه محدوده  -  105

كٌالت تجارٌة وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات التى تزاول الى /   تجارة عامة وتو

اعماال شبٌه باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه 

تم 25105122وفً تارٌخ  223105مانون الئحته التنفٌذٌه ،  سبك لٌدها برلم   الذكر او تشترٌها او ٌلحمها وذلن طبما الحكام ال

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

الشركه المصرٌه للمالبس  شركه ذات مسئولٌه محدوده ، ذات مسئولٌة محدودة  تعدٌل ؼرض الشركه الى /   تجارة عامة  -  106

شركه ان تكون لها مصلحه او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات التى تزاول اعماال شبٌه وتوكٌالت تجارٌة وٌجوز لل

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه الذكر او 

تم تعدٌل 25105122وفً تارٌخ  223105ه ،  سبك لٌدها برلم   تشترٌها او ٌلحمها وذلن طبما الحكام المانون الئحته التنفٌذٌ

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

شركه هارتً اٌجٌبت للتجاره والتصنٌع  ش ذ م م ، ذات مسئولٌة محدودة  تعدٌل ؼرض الشركه الى /   تجارة عامة  -  101

تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات التى تزاول اعماال شبٌه  وتوكٌالت تجارٌة وٌجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه الذكر او 

تم تعدٌل 25105122وفً تارٌخ  223105تشترٌها او ٌلحمها وذلن طبما الحكام المانون الئحته التنفٌذٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

حامد محمود ابراهٌم البنا وشرٌكته ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / تسوٌك عمارى لٌصبح النشاط / اعمال المماوالت  -  101

وفً تارٌخ  361115سبك لٌدها برلم   المتكاملة والتورٌدات دون اجهزة الكمبٌوتر واالنترنت واالستثمار العمارى ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105122

مهندس/حامد محمود ابراهٌم البنا وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / تسوٌك عمارى لٌصبح النشاط / اعمال المماوالت  -  100

وفً تارٌخ  361115تثمار العمارى ،  سبك لٌدها برلم   المتكاملة والتورٌدات دون اجهزة الكمبٌوتر واالنترنت واالس

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105122

حامد محمود ابراهٌم البنا وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / تسوٌك عمارى لٌصبح النشاط / اعمال المماوالت  -  255

وفً تارٌخ  361115النترنت واالستثمار العمارى ،  سبك لٌدها برلم   المتكاملة والتورٌدات دون اجهزة الكمبٌوتر وا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105122

مهندس/حامد محمود ابراهٌم البنا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / تسوٌك عمارى لٌصبح النشاط / اعمال المماوالت  -  251

وفً تارٌخ  361115اجهزة الكمبٌوتر واالنترنت واالستثمار العمارى ،  سبك لٌدها برلم    المتكاملة والتورٌدات دون

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

على انور على خلٌفه وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌة والمعادن واستخراجها  -  252

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105122وفً تارٌخ  421435ٌعها وتجهٌزها واعمال التكرٌن ،  سبك لٌدها برلم   وتمط

 شركة تضامن

تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره  -شركة اوالد جاد لالستٌراد دمحم جاد توفٌك وشرٌكة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد  -  253

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 25105122وفً تارٌخ  315032ت ،  سبك لٌدها برلم   وتصدٌر لطع ؼٌار السٌارا

 تضامن

تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره وتصدٌر لطع ؼٌار السٌارات  -دمحم جاد توفٌك وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد  -  254

 دٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تع25105122وفً تارٌخ  315032،  سبك لٌدها برلم   

شركة شهاب الدٌن وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العمومٌه واالستثمار العمارى واعمال  -  255

وصؾ تم تعدٌل النشاط , 25105122وفً تارٌخ  411450التشطٌبات واعمال الحفر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

احمد عٌد وشركاءه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العمومٌه واالستثمار العمارى واعمال التشطٌبات  -  256

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105122وفً تارٌخ  411450واعمال الحفر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة توصٌة

تم 25105125وفً تارٌخ  362544هٌثم كامل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  251

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم 25105125خ وفً تارٌ 362544هٌثم كامل و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  251

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم 25105125وفً تارٌخ  362544هٌثم كامل وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  250

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

تم 25105125وفً تارٌخ  362544الستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   هٌثم كامل و شرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / ا -  215

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

ضٌاء امٌن بواس وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط / الدعاٌه واالعالن والطباعه ) فٌما عدا اصدار الصحؾ  -  211

وفً  303161( ،  سبك لٌدها برلم    2510/  456) موافمه امنٌه والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105125تارٌخ 

دمحم جمال ٌوسؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره وتورٌد لطع ؼٌار المطاحن المصانع وادوات  -  212

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121وفً تارٌخ  410114م   الرباط والعدد ،  سبك لٌدها برل

دمحم عادل عبد المالن طلبه وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره وتورٌد لطع ؼٌار المطاحن المصانع  -  213

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم 25105121وفً تارٌخ  410114وادوات الرباط والعدد ،  سبك لٌدها برلم   

 351451هاشم حامد دمحم عوض واوالده ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة سبائن ذهبٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  214

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121وفً تارٌخ 

م دمحم عبد السالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة سبائن ذهبٌه السالم لتشؽٌل المصوؼات عبد السال -  215

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121وفً تارٌخ  351451،  سبك لٌدها برلم   

 351451،  سبك لٌدها برلم   هاشم حامد دمحم عوض وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة سبائن ذهبٌه  -  216

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121وفً تارٌخ 

 351451هاشم حامد دمحم عوض وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة سبائن ذهبٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  211

 ٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توص25105121وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

وفً  351351عاطؾ مٌخائٌل شهاد و شركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد و التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  211

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105120تارٌخ 

د وتصدٌر وتورٌدات عمومٌه فمط ،  شركه ابراهٌم احمد مسعود وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح استٌرا -  210

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105120وفً تارٌخ  362555سبك لٌدها برلم   

ابراهٌم احمد مسعود وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح استٌراد وتصدٌر وتورٌدات عمومٌه فمط ،  سبك لٌدها  -  225

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105120وفً تارٌخ  362555برلم   

شركه ابراهٌم احمد مسعود وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح استٌراد وتصدٌر وتورٌدات عمومٌه فمط ،   -  221

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105120وفً تارٌخ  362555سبك لٌدها برلم   

اهٌم احمد مسعود وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح استٌراد وتصدٌر وتورٌدات عمومٌه فمط ،  سبك لٌدها ابر -  222

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105120وفً تارٌخ  362555برلم   

التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  - شركه فاطمه دمحم محمود وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لتصبح -  223

 301110والتورٌدات العمومٌه وتجاره المواد الكٌماوٌه واالولٌه وتورٌد المواد الكٌماوٌه وتعبئه وتخفٌؾ كلور ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105120وفً تارٌخ 

التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات  -ٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لتصبح حسٌن دمحم محمود وشرٌكه ، توصٌة بس -  224

وفً تارٌخ  301110العمومٌه وتجاره المواد الكٌماوٌه واالولٌه وتورٌد المواد الكٌماوٌه وتعبئه وتخفٌؾ كلور ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105120

لرفاعى واسامه الخطٌب ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى /تسجٌل و بٌع  المستحضرات الطبٌة والمكمالت سامر ا -  225

 36الؽذائٌة و األجهزة والمستلزمات الطبٌة والمطهرات والمنظفات و مستحضرات التجمٌل و التصدٌر و االستٌراد فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25105135وفً تارٌخ  450561م   ،  سبك لٌدها برل 10و المجموعه  6من المجموعه 

 شركة تضامن

طارق محمود دبٌكى و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌد وتركٌب و تصمٌم االنظمة الهندسٌة  -  226

ر والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   ( والتصدٌ 10والمجموعة  6من المجموعة  36والمماوالت واالستٌراد ) فٌما عدا الفمرة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105135وفً تارٌخ  410314

نور والء احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / اعمال المماوالت المتكامله والكهرومٌكانٌكٌه وتجاره  -  221

وفً  421142ها وتوزٌع منتجات الؽٌر من االجهزه الكهربائٌه والتكٌٌؾ ،  سبك لٌدها برلم   وتورٌد اجهزه التكٌٌؾ بكافه انواع

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105135تارٌخ 

ا بٌع وتجاره وتورٌد االثاث المكتبى والمعدنى ولوازمه -مرلس كمال زاخر وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح  -  221

تم تعدٌل النشاط , 25105135وفً تارٌخ  425354والتورٌدات العمومٌه دون مجاالت الدعاٌه واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

كرٌم كامل وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح التورٌدات العمومٌه فمط دون مجاالت الدعاٌه واالعالن ،  سبك  -  220

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105131وفً تارٌخ  425466ها برلم   لٌد

احمد انور دمحم وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح التورٌدات العمومٌه فمط دون مجاالت الدعاٌه واالعالن ،   -  235

 صؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , و25105131وفً تارٌخ  425466سبك لٌدها برلم   

ولٌد دمحم صالح الدٌن مصٌلحى وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره وبٌع مستلزمات الكمبٌوتر ) فٌما  -  231

وفً تارٌخ  456341( ،  سبك لٌدها برلم    2510/  212عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه امنٌه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25105131

عزٌز متً عبد المالن واوالده ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل الؽرض لٌصبح / تجاره المالبس الجاهزه ) مكتب ادارى ( ،  سبك  -  232

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105131وفً تارٌخ  203650لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

زٌز متى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل الؽرض لٌصبح / تجاره المالبس الجاهزه ) مكتب ادارى ( ،  سبك لٌدها اسامه ع -  233

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25105131وفً تارٌخ  203650برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 25105151وفً تارٌخ  105160امٌن وشركاه للسٌاحه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105151تارٌخ  وفً 105160مصطفى عبد الرازق صالح نصار وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة 25105151وفً تارٌخ  105160ذى ترافل بوتٌن ، سبك لٌدها برلم    -  3

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105151خ وفً تارٌ 105160امٌن للسٌاحة ، سبك لٌدها برلم    -وحٌد المماح وشركاه  -  4

 وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 25105151وفً تارٌخ  455400دمحم دمحم زكرٌا وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 25105151وفً تارٌخ  455400دمحم دمحم زكرٌا وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  6

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105153وفً تارٌخ  454311مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 25105153وفً تارٌخ  454311دمحم شعبان دمحم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  411401عمرو سعٌد عبد السمٌع وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  0

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 25105154وفً تارٌخ  411401سامٌه دمحم فرٌد وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  15

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 25105154وفً تارٌخ  304011شركه فولى وشركاه تكس لتجارة االلمشه واالستٌراد ، سبك لٌدها برلم    -  11

 المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 25105154وفً تارٌخ  304011لٌدها برلم    شركه فولى وشركاه ) تكس لتجاره االلمشه ( ، سبك -  12

 المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تم تعدٌل 25105154وفً تارٌخ  425665حسان جروب للتورٌدات العمومٌة ولوازم البناء الحدٌث ، سبك لٌدها برلم    -  13

 الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105151وفً تارٌخ  155216بدالرحمن دمحم حسٌن وشركاه ، سبك لٌدها برلم   شركه ع -  14

 وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105151وفً تارٌخ  155216شركه دمحم عبدالرحمن دمحم حسٌن وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  15

 بسٌطة وصؾ التؤشٌر: توصٌة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  323045اكرامً كمال جٌد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  16

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 25105151وفً تارٌخ  323045شركة اكرامى موتورز ، سبك لٌدها برلم    -  11

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  323045شركة اكرامى كمال جٌد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105150وفً تارٌخ  424500حازم المصاص وشرٌكه دمحم حجازى ، سبك لٌدها برلم    -  10

 بسٌطة وصؾ التؤشٌر: توصٌة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105150وفً تارٌخ  424500شركه حازم المصاص للمماوالت ، سبك لٌدها برلم    -  25

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  332155فكري محمود دسولً وشركاة ، سبك لٌدها برلم    -  21

 تضامن التؤشٌر: شركة

تم 25105114وفً تارٌخ  331016دمحم علً دمحم عبد الكرٌم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -شركه ابن النٌل للمماوالت  -  22

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

م تعدٌل الكٌان المانونى  , ت25105114وفً تارٌخ  331016احمد دمحم على دمحم عبدالكرٌم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  23

 وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105116وفً تارٌخ  421512اسراء اسماعٌل عبدهللا و شركائها ، سبك لٌدها برلم    -  24

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105116خ وفً تارٌ 411040عمرو محمود فاٌز محمود وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  25

 وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 25105111وفً تارٌخ  410151نادر دمحم احمد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  26

 شركة تضامن

تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: تم 25105121وفً تارٌخ  104401مختار سعد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  21

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  104401دمحم سعدالدٌن حامد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  21

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

ل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: تم تعد25105121ٌوفً تارٌخ  104401شركه اوالد سعد حامد ، سبك لٌدها برلم    -  20

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  455561عنتر فهمى عبد النبى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  35

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ تم 25105121وفً تارٌخ  451651احمد ثابت جاد الرب و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  31

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  451651دمحم محمود دمحم سعدهللا وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  32

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105124وفً تارٌخ  306111شركة سامح سلٌمان إبراهٌم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  33

 وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 25105125وفً تارٌخ  411515احمد امٌن دمحم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  34

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105125تارٌخ وفً  411515عبد الفتاح عبد الؽفار دمحم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  35

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: دمحم حسن عبد العال  263341توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  1

 الكٌالنى وشركاه

الى: شركه الزعفرانه  215511توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  2

 للمشروعات السٌاحٌه )كٌرلس المس بوال وزكى صدلى وشرٌكهم(

الى: شركه الزعفرانه  215511ممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال  25105151،  فى تارٌخ :   -  3

 للمشروعات السٌاحٌه )كٌرلس المس بوال وزكى صدلى وشرٌكهم(

الى: شركه الزعفرانه  215511توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  4

 هم(للمشروعات السٌاحٌه )كٌرلس المس بوال وزكى صدلى وشرٌك

الى: شركه الؽرباوى  354565توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  5

 للتجاره

الى: منتصر كمال دمحم دمحم  151461شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  6

 سالم وشركاه

الى: منتصر كمال دمحم دمحم  151461توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  1

 سالم وشركاه

الى: دمحم دمحم زكرٌا  455400شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  1

 وشرٌكته

الى: دمحم دمحم زكرٌا  455400توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151ى تارٌخ : ،  ف  -  0

 وشرٌكته

الى: دمحم فاروق دمحم  421455شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105152،  فى تارٌخ :   -  15

 رمزى وشركائه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

الى: دمحم احمد دمحم زكى  315461توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105152: ،  فى تارٌخ   -  11

 وشرٌكه

الى: ال عشوش  304022شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105152،  فى تارٌخ :   -  12

 لالستثمار العمارى والمماوالت

الى: عصام ابراهٌم  425446توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105153خ : ،  فى تارٌ  -  13

 ووجٌه نجٌب وشركاه

الى: جٌهان فتحى بكرى  231145توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105153،  فى تارٌخ :   -  14

 وشرٌكتها

الى: جٌهان فتحى بكرى  231145شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105153،  فى تارٌخ :   -  15

 وشرٌكتها

الى: دمحم شعبان دمحم  454311توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105153،  فى تارٌخ :   -  16

 وشركاه

الى: دمحم شعبان دمحم  454311ة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شرك  25105153،  فى تارٌخ :   -  11

 وشركاه

الى: دمحم سعٌد دمحم وهب  351551توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105153،  فى تارٌخ :   -  11

 وشرٌكه

الى: سامٌه دمحم فرٌد  411401التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم   25105154،  فى تارٌخ :   -  10

 وشرٌكها

الى: سامٌه دمحم فرٌد  411401توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105154،  فى تارٌخ :   -  25

 وشرٌكها

 احمد-الى: فٌلٌب 425505ل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌ  25105154،  فى تارٌخ :   -  21

الى: شركه فولى  304011توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105154،  فى تارٌخ :   -  22

 وشركاه ) تكس لتجاره االلمشه (

الى: شركه فولى  304011كة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشر  25105154،  فى تارٌخ :   -  23

 وشركاه ) تكس لتجاره االلمشه (

الى: شركه دمحم  155216توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  24

 عبدالرحمن دمحم حسٌن وشركاه

الى: شركه دمحم  155216ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌ  25105151،  فى تارٌخ :   -  25

 عبدالرحمن دمحم حسٌن وشركاه

الى: شركه دمحم  155216شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  26

 عبدالرحمن دمحم حسٌن وشركاه

الى: دمحم دمحم محمود  301116ن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضام  25105151،  فى تارٌخ :   -  21

 الجندى و شرٌكته

الى: شركه دمحم  155216توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  21

 عبدالرحمن دمحم حسٌن وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

الى: شركة اكرامى  323045وصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت  25105151،  فى تارٌخ :   -  20

 كمال جٌد وشركاه

الى: شركة اكرامى  323045شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  35

 كمال جٌد وشركاه

الى: مصطفى مٌزار  352242بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة   25105151،  فى تارٌخ :   -  31

 وشرٌكه

الى: مصطفى مٌزار  352242شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  32

 وشرٌكه

الى: عمرو دمحم دمحم على  354131اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل  25105151،  فى تارٌخ :   -  33

 وشركاه

الى: امٌر عزٌز واٌهاب  306551شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  34

 لوٌس

الى: اسامه عبد الرازق  220250لممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا  25105151،  فى تارٌخ :   -  35

 وشركاه

الى: احمد دمحم عزالدٌن  416154توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  36

 وشرٌكته

الى: اٌمن عبد الاله جاد  360605 شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  25105151،  فى تارٌخ :   -  31

 الرب وشرٌكه للعطاره

الى: شركه اٌس جروب  353154شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105151،  فى تارٌخ :   -  31

 مصر ) نبٌله دمحم وشرٌكتها (

الى: شركه اٌس جروب  353154الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم  25105151،  فى تارٌخ :   -  30

 مصر ) نبٌله دمحم وشرٌكتها (

الى: عاصم توفٌك  335235شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105150،  فى تارٌخ :   -  45

 الحوت وشركاإه

الى: احمد فإاد احمد  352320ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعد  25105150،  فى تارٌخ :   -  41

 عبد العال وشركاه

الى: شركه حازم  424500توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105150،  فى تارٌخ :   -  42

 المصاص للمماوالت

الى: شركه حازم  424500اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل  25105150،  فى تارٌخ :   -  43

 المصاص للمماوالت

الى: المصرٌه النظمه  316411توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105150،  فى تارٌخ :   -  44

 الطاله الشمسٌه ) سمٌر صبحى عٌاد وشركاه (

الى: امل فوزى سلٌمان  451502سٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة ب  25105115،  فى تارٌخ :   -  45

 وشرٌكها

الى: ترنتى للتصدٌر و  303313توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105115،  فى تارٌخ :   -  46

 التنمٌة العمارٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 110 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

الى: اشرؾ نجاتى  314162تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   شركة تضامن  25105115،  فى تارٌخ :   -  41

 وشرٌكه

الى: دمحم هشام فإاد  361052شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105111،  فى تارٌخ :   -  41

 جمال واكرم سٌد ٌوسؾ

الى: عمرو دمحم دمحم على  354131شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤ  25105111،  فى تارٌخ :   -  40

 وشرٌكه

الى: دمحم السٌد محمود  412201توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105111،  فى تارٌخ :   -  55

 السٌد وشركاه

الى: احمد دمحم على دمحم  331016تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر ب  25105114،  فى تارٌخ :   -  51

 عبدالكرٌم وشرٌكه

الى: احمد دمحم على دمحم  331016توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105114،  فى تارٌخ :   -  52

 عبدالكرٌم وشرٌكه

الى: شركة نٌفٌن ابراهٌم  426125تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة    25105114،  فى تارٌخ :   -  53

 وشركاها

الى: احمد محمود دمحم  303121شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105115،  فى تارٌخ :   -  54

 كرٌم وشرٌكه

الى: احمد ابراهٌم حسن  423120ؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم الت  25105115،  فى تارٌخ :   -  55

 منصور وشرٌكه

الى: سبرٌنت للشحن  321661شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105115،  فى تارٌخ :   -  56

 الدولى والخدمات المالحٌة ) مدحت حلمى وشرٌكته (

الى: مخلؾ تؽٌان سالمه  311213شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105116،  فى تارٌخ :   -  51

 و شرٌكته فهٌمة بحرى

الى: اٌمن دمحم صالح  305551شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105116،  فى تارٌخ :   -  51

 ابراهٌم حلمى صالح الحضرى وشرٌكه

الى: عمرو محمود فاٌز  411040شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105116،  فى تارٌخ :   -  50

 محمود وشرٌكه

الى: عمر ابو الدهب  325152توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105111،  فى تارٌخ :   -  65

 وشركاه

الى: كرٌم وامٌر السٌد  252153توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105111فى تارٌخ : ،    -  61

 دمحم حامد االفندى

الى: دمحم احمد حسانٌن  453112شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105111،  فى تارٌخ :   -  62

 سلٌم وشرٌكه

الى: دمحم سعد علً  365110توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105111،  فى تارٌخ :   -  63

 حواش وشرٌكه

الى: دمحم سعد علً  365110شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105111،  فى تارٌخ :   -  64

 حواش وشرٌكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

الى: دمحم سامى منظور  315601توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105111:  ،  فى تارٌخ  -  65

 وشركاه

الى: احمد ثابت جاد  451651شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121،  فى تارٌخ :   -  66

 الرب و شركاه

الى: احمد ثابت جاد  451651توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121،  فى تارٌخ :   -  61

 الرب و شركاه

الى: محسن محمود  302206توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121،  فى تارٌخ :   -  61

 خلٌل وشرٌكه

الى: مختار سعد  104401ٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بس  25105121،  فى تارٌخ :   -  60

 وشركاه

 الى: مختار سعد وشركاه 104401شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121،  فى تارٌخ :   -  15

الى: بٌتر نبٌل عزٌز  411115الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم   25105121،  فى تارٌخ :   -  11

 وشركاه

الى: دمحم عبد الحفٌظ  451100توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105122،  فى تارٌخ :   -  12

 السٌد سالم وشركاه

الى: ورثه / على عبد  306015ة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشرك  25105122،  فى تارٌخ :   -  13

 العزٌز على للتجاره التموٌنٌه

الى: ورثه / على عبد  306015توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105122،  فى تارٌخ :   -  14

 العزٌز على للتجاره التموٌنٌه

الى: هارتى  223105محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ذات مسئولٌة   25105122،  فى تارٌخ :   -  15

 اٌجٌبت للتجارة العامة والتوكٌالت التجارٌة ) شركة ذات مسإلٌة نحدودة (

الى: شركة شهاب الدٌن  411450توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105122،  فى تارٌخ :   -  16

 تهوشرٌك

الى: شركه دمحم عبد  246225توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105124،  فى تارٌخ :   -  11

 الفتاح دمحم فهمى ثروت وشركاه

الى: ورثه / رمضان  244010توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105124،  فى تارٌخ :   -  11

 سن احمد ) دمحم رمضان والزهراء رمضان وشركائهم (ح

الى: ورثه / رمضان  244010شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105124،  فى تارٌخ :   -  10

 حسن احمد ) دمحم رمضان والزهراء رمضان وشركائهم (

الى: ورثه / رمضان  244010شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤ  25105124،  فى تارٌخ :   -  15

 حسن احمد ) دمحم رمضان والزهراء رمضان وشركائهم (

الى: عبد الفتاح عبد  411515شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105125،  فى تارٌخ :   -  11

 الؽفار دمحم وشركاه

الى: عبد الفتاح عبد  411515توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105125خ : ،  فى تارٌ  -  12

 الؽفار دمحم وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

الى: المكتب العربى  252341شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105125،  فى تارٌخ :   -  13

 رٌكته (لالنشاءات ) حسن على حسن على وش

الى: المكتب العربى  252341توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105125،  فى تارٌخ :   -  14

 لالنشاءات ) حسن على حسن على وشرٌكته (

ركه عربى الى: ش 411531شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121،  فى تارٌخ :   -  15

 ابراهٌم وشرٌكه لمطع ؼٌار المتوسٌكالت

الى: طارق حلمى  411440شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105120،  فى تارٌخ :   -  16

 وشرٌكه

: فاطمه دمحم الى 335513توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105120،  فى تارٌخ :   -  11

 عبدالرحٌم و شرٌكها

الى: فاطمه دمحم  335513شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105120،  فى تارٌخ :   -  11

 عبدالرحٌم و شرٌكها

كوكب مصطفى الى:  211211شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105135،  فى تارٌخ :   -  10

 ٌوسؾ حسن و شرٌكها

الى: ضاحى سعٌد  455214شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105135،  فى تارٌخ :   -  05

 ابراهٌم جورجى وشرٌكته

سنى رمضان الى: ح 355466شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105131،  فى تارٌخ :   -  01

 حسن عبدالسمٌع وشركاه

الى: احمد انور دمحم  425466شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105131،  فى تارٌخ :   -  02

 وشرٌكته

حسٌن  الى: نور دمحم 412231شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105131،  فى تارٌخ :   -  03

 محمود وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       25105151دمحم حسن عبدالعال الكٌالنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1

263341 

برلم       25105151شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  دمحم حسن عبدالعال الكٌالنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  2

263341 

برلم       25105151دمحم حسن عبدالعال الكٌالنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3

263341 

برلم       25105151افة حموله ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم حسٌن ابو العٌنٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم ك -  4

263341 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105151دمحم ابراهٌم حسٌن ابو العٌنٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  5

263341 

برلم       25105151خ : دمحم ابراهٌم حسٌن ابو العٌنٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌ -  6

263341 

برلم       25105151ٌوسؾ ٌونس رحٌم هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1

263341 

برلم       25105151ٌوسؾ ٌونس رحٌم هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1

263341 

برلم       25105151وسؾ ٌونس رحٌم هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : ٌ -  0

263341 

دمحم حسن عبدالعال الكٌالنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكوله للسٌد/ دمحم حسن عبد  -  15

لجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة وامام البنون بكافة انواع المعامالت البنكٌة والحك فى البٌع والشراء العال الكٌالنى منفردا امام جمٌع ا

والرهن والشطب وفى دفع ولبض الثمن واخذ واعطاء المخالصات وفى جمٌع التصرفات النافذة للملكٌة وفى بٌع االصول الموجودة 

فة اجراءات المرور والتولٌع على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة بالشركة وله الحك فى شراء السٌارات وبٌعها وانهاء كا

 263341برلم       25105151والتولٌع امام الشهر العمارى وحك ، تارٌخ : 

 دمحم حسن عبدالعال الكٌالنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكوله للسٌد/ دمحم حسن عبد -  11

 العال الكٌالنى منفردا امام جمٌع الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة وامام البنون بكافة انواع المعامالت البنكٌة والحك فى البٌع والشراء

والرهن والشطب وفى دفع ولبض الثمن واخذ واعطاء المخالصات وفى جمٌع التصرفات النافذة للملكٌة وفى بٌع االصول الموجودة 

فى شراء السٌارات وبٌعها وانهاء كافة اجراءات المرور والتولٌع على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة  بالشركة وله الحك

 263341برلم       25105151والتولٌع امام الشهر العمارى وحك ، تارٌخ : 

ع لتصبح موكوله للسٌد/ دمحم حسن عبد دمحم حسن عبدالعال الكٌالنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌ -  12

 العال الكٌالنى منفردا امام جمٌع الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة وامام البنون بكافة انواع المعامالت البنكٌة والحك فى البٌع والشراء

ع االصول الموجودة والرهن والشطب وفى دفع ولبض الثمن واخذ واعطاء المخالصات وفى جمٌع التصرفات النافذة للملكٌة وفى بٌ

بالشركة وله الحك فى شراء السٌارات وبٌعها وانهاء كافة اجراءات المرور والتولٌع على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة 

 263341برلم       25105151والتولٌع امام الشهر العمارى وحك ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكوله للسٌد/ دمحم حسن دمحم ابراهٌم حسٌن ابو العٌنٌن  توصٌة بسٌطة   -  13

عبد العال الكٌالنى منفردا امام جمٌع الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة وامام البنون بكافة انواع المعامالت البنكٌة والحك فى البٌع 

جمٌع التصرفات النافذة للملكٌة وفى بٌع االصول  والشراء والرهن والشطب وفى دفع ولبض الثمن واخذ واعطاء المخالصات وفى

الموجودة بالشركة وله الحك فى شراء السٌارات وبٌعها وانهاء كافة اجراءات المرور والتولٌع على كافة انواع العمود االبتدائٌة 

 263341برلم       25105151والنهائٌة والتولٌع امام الشهر العمارى وحك ، تارٌخ : 

راهٌم حسٌن ابو العٌنٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكوله للسٌد/ دمحم حسن دمحم اب -  14

عبد العال الكٌالنى منفردا امام جمٌع الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة وامام البنون بكافة انواع المعامالت البنكٌة والحك فى البٌع 

ولبض الثمن واخذ واعطاء المخالصات وفى جمٌع التصرفات النافذة للملكٌة وفى بٌع االصول  والشراء والرهن والشطب وفى دفع

الموجودة بالشركة وله الحك فى شراء السٌارات وبٌعها وانهاء كافة اجراءات المرور والتولٌع على كافة انواع العمود االبتدائٌة 

 263341برلم       25105151والنهائٌة والتولٌع امام الشهر العمارى وحك ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم حسٌن ابو العٌنٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكوله للسٌد/ دمحم حسن  -  15

ى البٌع عبد العال الكٌالنى منفردا امام جمٌع الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة وامام البنون بكافة انواع المعامالت البنكٌة والحك ف

والشراء والرهن والشطب وفى دفع ولبض الثمن واخذ واعطاء المخالصات وفى جمٌع التصرفات النافذة للملكٌة وفى بٌع االصول 

الموجودة بالشركة وله الحك فى شراء السٌارات وبٌعها وانهاء كافة اجراءات المرور والتولٌع على كافة انواع العمود االبتدائٌة 

 263341برلم       25105151ع امام الشهر العمارى وحك ، تارٌخ : والنهائٌة والتولٌ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

ٌوسؾ ٌونس رحٌم هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكوله للسٌد/ دمحم حسن عبد  -  16

ع المعامالت البنكٌة والحك فى البٌع والشراء العال الكٌالنى منفردا امام جمٌع الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة وامام البنون بكافة انوا

والرهن والشطب وفى دفع ولبض الثمن واخذ واعطاء المخالصات وفى جمٌع التصرفات النافذة للملكٌة وفى بٌع االصول الموجودة 

البتدائٌة والنهائٌة بالشركة وله الحك فى شراء السٌارات وبٌعها وانهاء كافة اجراءات المرور والتولٌع على كافة انواع العمود ا

 263341برلم       25105151والتولٌع امام الشهر العمارى وحك ، تارٌخ : 

ٌوسؾ ٌونس رحٌم هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكوله للسٌد/ دمحم حسن عبد  -  11

مٌة وامام البنون بكافة انواع المعامالت البنكٌة والحك فى البٌع والشراء العال الكٌالنى منفردا امام جمٌع الجهات الرسمٌة وؼٌر الرس

والرهن والشطب وفى دفع ولبض الثمن واخذ واعطاء المخالصات وفى جمٌع التصرفات النافذة للملكٌة وفى بٌع االصول الموجودة 

لٌع على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة بالشركة وله الحك فى شراء السٌارات وبٌعها وانهاء كافة اجراءات المرور والتو

 263341برلم       25105151والتولٌع امام الشهر العمارى وحك ، تارٌخ : 

ٌوسؾ ٌونس رحٌم هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح موكوله للسٌد/ دمحم حسن عبد  -  11

ٌع الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة وامام البنون بكافة انواع المعامالت البنكٌة والحك فى البٌع والشراء العال الكٌالنى منفردا امام جم

والرهن والشطب وفى دفع ولبض الثمن واخذ واعطاء المخالصات وفى جمٌع التصرفات النافذة للملكٌة وفى بٌع االصول الموجودة 

ء كافة اجراءات المرور والتولٌع على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة بالشركة وله الحك فى شراء السٌارات وبٌعها وانها

 263341برلم       25105151والتولٌع امام الشهر العمارى وحك ، تارٌخ : 

 دمحم حسن عبدالعال الكٌالنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الرهن وااللتراض من البنون وله الحك فى توكٌل من ٌشاء فى -  10

 263341برلم       25105151كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم حسن عبدالعال الكٌالنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الرهن وااللتراض من البنون وله الحك فى توكٌل من ٌشاء فى  -  25

 263341برلم       25105151كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الرهن وااللتراض من البنون وله الحك فى توكٌل من ٌشاء فى دمحم حسن عبدالعال الكٌالنى   -  21

 263341برلم       25105151كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم حسٌن ابو العٌنٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الرهن وااللتراض من البنون وله الحك فى توكٌل من ٌشاء  -  22

 263341برلم       25105151و بعض ما ذكر ، تارٌخ : فى كل ا

دمحم ابراهٌم حسٌن ابو العٌنٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الرهن وااللتراض من البنون وله الحك فى توكٌل من ٌشاء  -  23

 263341برلم       25105151فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الرهن وااللتراض من البنون وله الحك فى توكٌل من ٌشاء  دمحم ابراهٌم حسٌن ابو العٌنٌن  -  24

 263341برلم       25105151فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌوسؾ ٌونس رحٌم هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الرهن وااللتراض من البنون وله الحك فى توكٌل من ٌشاء فى كل  -  25

 263341برلم       25105151ذكر ، تارٌخ : او بعض ما 

ٌوسؾ ٌونس رحٌم هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الرهن وااللتراض من البنون وله الحك فى توكٌل من ٌشاء فى كل  -  26

 263341برلم       25105151او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

رهن وااللتراض من البنون وله الحك فى توكٌل من ٌشاء فى كل ٌوسؾ ٌونس رحٌم هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ال -  21

 263341برلم       25105151او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       25105151دمحم حسن عبدالعال الكٌالنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  21

263341 

برلم       25105151توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :   دمحم حسن عبدالعال الكٌالنى -  20

263341 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105151دمحم حسن عبدالعال الكٌالنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  35

263341 

برلم       25105151ٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم حسٌن ابو العٌنٌن  توصٌة بسٌطة  شر -  31

263341 

برلم       25105151دمحم ابراهٌم حسٌن ابو العٌنٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  32

263341 

برلم       25105151واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  دمحم ابراهٌم حسٌن ابو العٌنٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج -  33

263341 

برلم       25105151ٌوسؾ ٌونس رحٌم هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  34

263341 

برلم       25105151ٌوسؾ ٌونس رحٌم هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  35

263341 

برلم       25105151ٌوسؾ ٌونس رحٌم هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  36

263341 

زكى صدلى زكى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /   -  31

س بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام كٌرلس الم

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151ته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثاب

215511 

زكى صدلى زكى خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /   -  31

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل 

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151عا ، تارٌخ : الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء م

215511 

زكى صدلى زكى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /   -  30

ه وابرام كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشرك

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

كى صدلى زكى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /  ز -  45

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر  عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

ٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /  زكى صدلى زكى خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعد -  41

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

ات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجه

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 
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رٌكٌن السٌد /  زكى صدلى زكى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للش -  42

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ :  الحكومٌه اما بالنسبه

215511 

نبٌل سامى عطٌه جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد  -  43

والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس 

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه 

215511 

نبٌل سامى عطٌه جرجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد  -  44

ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام  /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

نبٌل سامى عطٌه جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد  -  45

/  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

رهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر عمود ال

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

جس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد نبٌل سامى عطٌه جر -  46

/  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

ثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تم

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

ره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد نبٌل سامى عطٌه جرجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدا -  41

/  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

الحكومٌه وؼٌر عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات 

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

د نبٌل سامى عطٌه جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌ -  41

/  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151ع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌ

215511 

نبٌل سامى عطٌه جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد  -  40

كى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / ز

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151مة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم مواف

215511 

نبٌل سامى عطٌه جرجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد  -  55

اللتراض باسم الشركه وابرام /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك ا
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عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

م   برل    25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

نبٌل سامى عطٌه جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد  -  51

/  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

ه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر عمود الرهن الالزم

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد نبٌل سامى عطٌه جرجس  توصٌة  -  52

/  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر  عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

ع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد نبٌل سامى عطٌه جرجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌ -  53

/  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

ؼٌر عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه و

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

نبٌل سامى عطٌه جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد  -  54

المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام  /  كٌرلس

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151لثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول ا

215511 

نبٌل سامى عطٌه جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد  -  55

ى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زك

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151شركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع ال

215511 

نبٌل سامى عطٌه جرجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد  -  56

سم الشركه وابرام /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض با

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

نبٌل سامى عطٌه جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد  -  51

/  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر  عمود الرهن الالزمه لاللتراض

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

ن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد نبٌل سامى عطٌه جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  51

/  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

اء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المض
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برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

ه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد نبٌل سامى عطٌه جرجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشرك -  50

/  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151ٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكوم

215511 

نبٌل سامى عطٌه جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد  -  65

كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام  /  كٌرلس المس بوال

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151منموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته وال

215511 

نبٌل سامى عطٌه جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد  -  61

معٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجت

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151، تارٌخ : الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا 

215511 

نبٌل سامى عطٌه جرجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد  -  62

وابرام /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه 

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

ل سامى عطٌه جرجس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد نبٌ -  63

/  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر  عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  64

للشرٌكٌن السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض 

ء وكافه الجهات والهٌئات باسم الشركه وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضا

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

 215511برلم       25105151

عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع  -  65

السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه 

ر وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌ

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح  -  66

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض   للشرٌكٌن السٌد /

باسم الشركه وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات 

الصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع ا

 215511برلم       25105151
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كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح  -  61

ٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض للشرٌكٌن السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والس

باسم الشركه وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات 

م موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلز

 215511برلم       25105151

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن  -  61

فردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او من

وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح  -  60

للشرٌكٌن السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض 

وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات باسم الشركه 

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

 215511برلم       25105151

لس المس بوال كامل اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح كٌر -  15

للشرٌكٌن السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض 

ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات باسم الشركه وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض 

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

 215511برلم       25105151

من  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  شركة تضا -  11

السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه 

ام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه ام

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

والتولٌع عن الشركه بان اصبح كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره  -  12

للشرٌكٌن السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض 

باسم الشركه وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات 

كومٌه وؼٌر الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الح

 215511برلم       25105151

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح  -  13

ن السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض للشرٌكٌ

باسم الشركه وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات 

اء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما بالنسبه لشر

 215511برلم       25105151

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن  -  14

اوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندر

وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151ركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للش

215511 

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح  -  15

عٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض للشرٌكٌن السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتم
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 120 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

باسم الشركه وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات 

تارٌخ :  الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ،

 215511برلم       25105151

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح  -  16

للشرٌكٌن السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض 

م الشركه وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات باس

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

 215511برلم       25105151

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن  -  11

السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه 

اللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر وابرام عمود الرهن الالزمه ل

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح كٌرلس المس بوال كامل اندراوس   -  11

للشرٌكٌن السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض 

الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات باسم الشركه وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل 

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

 215511برلم       25105151

االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند -  10

للشرٌكٌن السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض 

هٌئات باسم الشركه وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات وال

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

 215511برلم       25105151

للشرٌكٌن  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح -  15

السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه 

وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151نسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه اما بال

215511 

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح  -  11

كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض للشرٌكٌن السٌد /  كٌرلس المس بوال 

باسم الشركه وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات 

نموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والم

 215511برلم       25105151

زكى صدلى زكى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /   -  12

ن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌ

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151ارٌخ : الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، ت

215511 

زكى صدلى زكى خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /   -  13

م كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرا

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

زكى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /   زكى صدلى -  14

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

ت فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطا

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح   كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  15

للشرٌكٌن السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض 

الجهات والهٌئات  باسم الشركه وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

 215511برلم       25105151

كه بان اصبح للشرٌكٌن كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشر -  16

السٌد /  كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه 

وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151مٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكو

215511 

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح  -  11

المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض  للشرٌكٌن السٌد /  كٌرلس

باسم الشركه وابرام عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات 

لثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول ا

 215511برلم       25105151

زكى صدلى زكى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /   -  11

خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى 

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151كاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشر

215511 

زكى صدلى زكى خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /   -  10

لشركه وابرام كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم ا

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

زكى صدلى زكى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /   -  05

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم 

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /    زكى صدلى زكى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  01

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر  عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

للشرٌكٌن السٌد /   زكى صدلى زكى خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح -  02

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151نسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه اما بال

215511 

زكى صدلى زكى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /   -  03

س والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام كٌرلس المس بوال كامل اندراو

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151ه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشرك

215511 

زكى صدلى زكى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /   -  04

ن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌ

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

زكى صدلى زكى خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /   -  05

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

ن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر عمود الره

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /  زكى صدلى زكى خلٌل   -  06

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل 

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

لتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /  زكى صدلى زكى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره وا -  01

كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام 

مٌه وؼٌر عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكو

برلم       25105151الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ : 

215511 

زكى صدلى زكى خلٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /   -  01

لس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زكى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام كٌر

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع الشركاء معا ، تارٌخ :  الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول

215511 

زكى صدلى زكى خلٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه بان اصبح للشرٌكٌن السٌد /   -  00

ى خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االلتراض باسم الشركه وابرام كٌرلس المس بوال كامل اندراوس والسٌد / زكى صدلى زك

عمود الرهن الالزمه لاللتراض ولهم اوسع السلطات فى تمثٌل الشركه امام المضاء وكافه الجهات والهٌئات الحكومٌه وؼٌر 

برلم       25105151شركاء معا ، تارٌخ : الحكومٌه اما بالنسبه لشراء وبٌع االصول الثابته والمنموله للشركه فٌلزم موافمة جمٌع ال

215511 

مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم  -  155

ندٌه والحسابات سالم وله حك تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المست
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برلم       25105151الجارٌه وااللتراض من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

151461 

مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم  -  151

ك تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات سالم وله ح

برلم       25105151الجارٌه وااللتراض من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

151461 

اب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خط -  152

سالم وله حك تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات 

برلم       25105151امام الكافه ، تارٌخ :  الجارٌه وااللتراض من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه

151461 

مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم  -  153

لمستندٌه والحسابات سالم وله حك تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات ا

برلم       25105151الجارٌه وااللتراض من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

151461 

مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم  -  154

ه حك تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات سالم ول

برلم       25105151الجارٌه وااللتراض من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

151461 

خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم  مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا -  155

سالم وله حك تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات 

برلم       25105151شركه امام الكافه ، تارٌخ : الجارٌه وااللتراض من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل ال

151461 

منتصر كمال دمحم دمحم سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم سالم وله حك  -  156

ندٌه والحسابات الجارٌه وااللتراض تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المست

 151461برلم       25105151من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

منتصر كمال دمحم دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم سالم وله حك  -  151

حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات الجارٌه وااللتراض  تحصٌل

 151461برلم       25105151من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم سالم وله حك   منتصر كمال دمحم دمحم سالم  شركة تضامن -  151

تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات الجارٌه وااللتراض 

 151461برلم       25105151تارٌخ :  من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ،

منتصر كمال دمحم دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم سالم وله حك  -  150

جارٌه وااللتراض تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات ال

 151461برلم       25105151من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

منتصر كمال دمحم دمحم سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم سالم وله حك  -  115

كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات الجارٌه وااللتراض  تحصٌل حموق الشركه وسداد

 151461برلم       25105151من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم سالم وله حك  منتصر كمال دمحم دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك -  111

تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات الجارٌه وااللتراض 

 151461برلم       25105151من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 
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منتصر كمال دمحم دمحم سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم سالم وله حك  -  112

تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات الجارٌه وااللتراض 

 151461برلم       25105151البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ :  من

منتصر كمال دمحم دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم سالم وله حك  -  113

حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات الجارٌه وااللتراض  تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا

 151461برلم       25105151من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم سالم وله حك منتصر كمال دمحم دمحم سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع  -  114

تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات الجارٌه وااللتراض 

 151461برلم       25105151من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

منتصر كمال دمحم دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم سالم وله حك  -  115

تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات الجارٌه وااللتراض 

 151461برلم       25105151ارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : من البنون واداره عم

مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم  -  116

على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات  سالم وله حك تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع

برلم       25105151الجارٌه وااللتراض من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

151461 

ٌد/منتصر كمال دمحم دمحم مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للس -  111

سالم وله حك تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات 

برلم       25105151الجارٌه وااللتراض من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

151461 

منتصر كمال دمحم دمحم سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم سالم وله حك  -  111

تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات الجارٌه وااللتراض 

 151461برلم       25105151واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ :  من البنون واداره عمارات

منتصر كمال دمحم دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم سالم وله حك  -  110

ات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات الجارٌه وااللتراض تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌك

 151461برلم       25105151من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

دمحم سالم وله حك  منتصر كمال دمحم دمحم سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم -  125

تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات الجارٌه وااللتراض 

 151461برلم       25105151من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

 دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم سالم وله حك منتصر كمال دمحم -  121

تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات الجارٌه وااللتراض 

 151461برلم       25105151ثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتم

مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم  -  122

عتمادات المستندٌه والحسابات سالم وله حك تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح اال

برلم       25105151الجارٌه وااللتراض من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

151461 

 مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم -  123

سالم وله حك تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات 

برلم       25105151الجارٌه وااللتراض من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

151461 
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ب فضل هللا خطاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم مها فاروق ٌحى خطا -  124

سالم وله حك تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات 

برلم       25105151وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : الجارٌه وااللتراض من البنون واداره عمارات واصول الشركه 

151461 

مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم  -  125

االعتمادات المستندٌه والحسابات  سالم وله حك تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح

برلم       25105151الجارٌه وااللتراض من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

151461 

دمحم  مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم -  126

سالم وله حك تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات 

برلم       25105151الجارٌه وااللتراض من البنون واداره عمارات واصول الشركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : 

151461 

خطاب فضل هللا خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد/منتصر كمال دمحم دمحم مها فاروق ٌحى  -  121

سالم وله حك تحصٌل حموق الشركه وسداد كافه دٌونها وكذا حك التولٌع على الشٌكات وفتح االعتمادات المستندٌه والحسابات 

برلم       25105151ركه وتمثٌل الشركه امام الكافه ، تارٌخ : الجارٌه وااللتراض من البنون واداره عمارات واصول الش

151461 

ٌكون حك االداره  -اٌهاب اشرؾ دمحم فتحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته منو موصى الى متضامن  -  121

لتراض من البنون وعمل التسهٌالت اٌهاب اشرؾ دمحم فمط وٌكون له الحك فى اال-والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للسٌد 

االئتمانٌه وفتح االعتمادات المستندٌه ورهن اصول الشركه واالستدانه من البنون والتولٌع على الشٌكات من سحب واٌداع وابرام 

كه وتحدٌد العمود واالتفالٌات لصالح الشركه والتعامل مع الموردٌن والعمالء باسم الشركه وتمثٌلها امام جمٌع العاملٌن بالشر

 354565برلم       25105151اختصاصاتهم وله حك توكٌل من ٌنوب عنه المٌام بكافه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -اٌهاب اشرؾ دمحم فتحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته منو موصى الى متضامن  -  120

دمحم فمط وٌكون له الحك فى االلتراض من البنون وعمل التسهٌالت  اٌهاب اشرؾ-والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للسٌد 

االئتمانٌه وفتح االعتمادات المستندٌه ورهن اصول الشركه واالستدانه من البنون والتولٌع على الشٌكات من سحب واٌداع وابرام 

ٌلها امام جمٌع العاملٌن بالشركه وتحدٌد العمود واالتفالٌات لصالح الشركه والتعامل مع الموردٌن والعمالء باسم الشركه وتمث

 354565برلم       25105151اختصاصاتهم وله حك توكٌل من ٌنوب عنه المٌام بكافه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره والتولٌع  -اشرؾ دمحم فتحى الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  تعدٌل صفته منو موصى الى متضامن  -  135

اٌهاب اشرؾ دمحم فمط وٌكون له الحك فى االلتراض من البنون وعمل التسهٌالت االئتمانٌه -هات الرسمٌه للسٌد والمسئولٌه امام الج

وفتح االعتمادات المستندٌه ورهن اصول الشركه واالستدانه من البنون والتولٌع على الشٌكات من سحب واٌداع وابرام العمود 

دٌن والعمالء باسم الشركه وتمثٌلها امام جمٌع العاملٌن بالشركه وتحدٌد اختصاصاتهم واالتفالٌات لصالح الشركه والتعامل مع المور

 354565برلم       25105151وله حك توكٌل من ٌنوب عنه المٌام بكافه ، تارٌخ : 

والتولٌع  ٌكون حك االداره -اشرؾ دمحم فتحى الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  تعدٌل صفته منو موصى الى متضامن  -  131

اٌهاب اشرؾ دمحم فمط وٌكون له الحك فى االلتراض من البنون وعمل التسهٌالت االئتمانٌه -والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للسٌد 

وفتح االعتمادات المستندٌه ورهن اصول الشركه واالستدانه من البنون والتولٌع على الشٌكات من سحب واٌداع وابرام العمود 

صالح الشركه والتعامل مع الموردٌن والعمالء باسم الشركه وتمثٌلها امام جمٌع العاملٌن بالشركه وتحدٌد اختصاصاتهم واالتفالٌات ل

 354565برلم       25105151وله حك توكٌل من ٌنوب عنه المٌام بكافه ، تارٌخ : 

ورٌاتها لمباشره نشاط الشركه او من اٌهاب اشرؾ دمحم فتحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االعمال التى ٌرى ضر -  132

 354565برلم       25105151الؽٌر وعلى حسب حاجه العمل داخل الشركه ، تارٌخ : 

اٌهاب اشرؾ دمحم فتحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االعمال التى ٌرى ضرورٌاتها لمباشره نشاط الشركه او من  -  133

 354565برلم       25105151تارٌخ : الؽٌر وعلى حسب حاجه العمل داخل الشركه ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

اشرؾ دمحم فتحى الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  االعمال التى ٌرى ضرورٌاتها لمباشره نشاط الشركه او من الؽٌر  -  134

 354565برلم       25105151وعلى حسب حاجه العمل داخل الشركه ، تارٌخ : 

ٌطة  مدٌر فرع  االعمال التى ٌرى ضرورٌاتها لمباشره نشاط الشركه او من الؽٌر اشرؾ دمحم فتحى الؽرباوى  توصٌة بس -  135

 354565برلم       25105151وعلى حسب حاجه العمل داخل الشركه ، تارٌخ : 

مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  136

 151461برلم       25105151

مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  131

 151461برلم       25105151

، تارٌخ : مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها  -  131

 151461برلم       25105151

مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  130

 151461برلم       25105151

مت كافه حمولها ، تارٌخ : مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستل -  145

 151461برلم       25105151

مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  141

 151461برلم       25105151

    25105151كه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : منتصر كمال دمحم دمحم سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌ -  142

 151461برلم   

    25105151منتصر كمال دمحم دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  143

 151461برلم   

    25105151ٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : منتصر كمال دمحم دمحم سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشر -  144

 151461برلم   

    25105151منتصر كمال دمحم دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  145

 151461برلم   

    25105151رٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : منتصر كمال دمحم دمحم سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الش -  146

 151461برلم   

    25105151منتصر كمال دمحم دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  141

 151461برلم   

    25105151شرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : منتصر كمال دمحم دمحم سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج ال -  141

 151461برلم   

    25105151منتصر كمال دمحم دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  140

 151461برلم   

    25105151لشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : منتصر كمال دمحم دمحم سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج ا -  155

 151461برلم   

    25105151منتصر كمال دمحم دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  151

 151461برلم   
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خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :   مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  152

 151461برلم       25105151

مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  153

 151461برلم       25105151

    25105151ر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : منتصر كمال دمحم دمحم سالم  شركة تضامن  مدٌ -  154

 151461برلم   

    25105151منتصر كمال دمحم دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  155

 151461برلم   

    25105151ٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : منتصر كمال دمحم دمحم سالم  شركة تضامن  مد -  156

 151461برلم   

    25105151منتصر كمال دمحم دمحم سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  151

 151461برلم   

ضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  شركة ت -  151

 151461برلم       25105151

مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  150

 151461برلم       25105151

 خطاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا -  165

 151461برلم       25105151

مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  161

 151461برلم       25105151

ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : مها فاروق  -  162

 151461برلم       25105151

مها فاروق ٌحى خطاب فضل هللا خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  163

 151461برلم       25105151

    25105151اٌهاب اشرؾ دمحم فتحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  164

 354565برلم   

    25105151اٌهاب اشرؾ دمحم فتحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  165

 354565برلم   

برلم       25105151فتحى الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  اشرؾ دمحم -  166

354565 

برلم       25105151اشرؾ دمحم فتحى الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  161

354565 

اسامه دمحم فاٌز -مود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للسٌد نها دمحم عادل حسانٌن مح -  161

 455510برلم       25105151ونها دمحم عادل حسانٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

اسامه دمحم فاٌز -داره والتولٌع لٌصبح للسٌد نها دمحم عادل حسانٌن محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك اال -  160

 455510برلم       25105151ونها دمحم عادل حسانٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

اٌز اسامه دمحم ف-اسامه دمحم فاٌز عبدالرازق دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للسٌد  -  115

 455510برلم       25105151ونها دمحم عادل حسانٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

اسامه دمحم فاٌز -اسامه دمحم فاٌز عبدالرازق دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للسٌد  -  111

 455510برلم       25105151فردٌن ولهم حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : ونها دمحم عادل حسانٌن مجتمعٌن او من

الشرنوبى محمود دمحم البسطوٌسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح المدٌر المسئول من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ :  -  112

 415164برلم       25105151

ن متضامن  اصبح المدٌر المسئول من الناحٌه السٌاحٌه ، تارٌخ : الشرنوبى محمود دمحم البسطوٌسى  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  113

 415164برلم       25105151

حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  114

عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و  المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

ه الحك تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات ول

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  115

نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و  المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

راضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼ

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

للشركاء حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع  -  116

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك تكون جمٌع االعمال الصادره 

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

دٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  م -  111

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

لٌع  بشرط ان لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتو

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

صطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء حسن م -  111

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

رى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العما

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151 فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ :

105160 

حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  110

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

لسٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل ا
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تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه 

105160 

رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  115

ن او منفردٌن و المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌ

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151لشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : فى تمثٌل ا

105160 

رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  111

عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و  المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

ل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌ

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  112

ٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و المتضامن

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك  تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

ٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعد -  113

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

ون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك تك

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  رافت مصطفى عبدالرازق -  114

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

لؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او ل

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  115

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

وكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات الممل

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151ولهم حك المصادله ، تارٌخ :  فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه

105160 

رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  116

 المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 
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برلم       25105151نون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : فى تمثٌل الشركه امام الب

105160 

رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  111

رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و 

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

صالحٌات وله الحك تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه ال

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  111

الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و المتضامنٌن/مصطفى عبد 

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

عها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونف

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

ة والتولٌع للشركاء رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدار -  110

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

ال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك تكون جمٌع االعم

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  ش -  105

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

الدارة والتولٌع  بشرط ان لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند ا

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  101

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

ام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة ام

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151ادله ، تارٌخ : فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المص

105160 

رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  102

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان لهم  حك بٌع 

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151صالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه الم

105160 

رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  103

دالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عب

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

لحك تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله ا
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برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  104

ر و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصا

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

ا ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضه

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

كاء حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشر -  105

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك  تكون جمٌع االعمال الصادره منهم

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  106

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

بشرط ان   لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

ى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء حسن مصطف -  101

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى 

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  101

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

ارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌ

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151ؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه وال

105160 

رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  100

و منفردٌن و المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن ا

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151كه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : فى تمثٌل الشر

105160 

حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  255

الرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبد

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

ن كافه الصالحٌات وله الحك تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذل
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برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  251

طفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و المتضامنٌن/مص

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

لحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصا

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

د االدارة والتولٌع للشركاء حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بن -  252

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان 

ٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك تكون جم

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء حسن مصطفى عبدالرازق صالح  -  253

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

ى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر ال

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : 

105160 

حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  254

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

ركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان لهم  حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للش

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151ك المصادله ، تارٌخ : فى تمثٌل الشركه امام البنون وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم ح

105160 

حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء  -  255

المتضامنٌن/مصطفى عبد الرازق صالح نصار و حسن مصطفى عبدالرازق و رافت مصطفى عبدالرازق مجتمعٌن او منفردٌن و 

بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة امام الشهر العمارى للنفس او للؽٌر الى بند االدارة والتولٌع  بشرط ان  لهم  حك

تكون جمٌع االعمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها ولهم فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك 

برلم       25105151ه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ولهم حك المصادله ، تارٌخ : فى تمثٌل الشركه امام البنون وكاف

105160 

حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على الحسابات المدٌنه والدائنه ولهم حك المرض  -  256

ٌارات المملوكة للشركة للنفس او للؽٌر  امام الشهر العمارى والرهن والبٌع الصول الشركه الثابته ولهم حك بٌع وشراء وتسجٌل الس

 105160برلم       25105151ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على الحسابات المدٌنه والدائنه ولهم حك المرض  -  251

صول الشركه الثابته ولهم حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة للنفس او للؽٌر  امام الشهر العمارى والرهن والبٌع ال

 105160برلم       25105151ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ت المدٌنه والدائنه ولهم حك المرض حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على الحسابا -  251

والرهن والبٌع الصول الشركه الثابته ولهم حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة للنفس او للؽٌر  امام الشهر العمارى 

 105160برلم       25105151ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على الحسابات المدٌنه والدائنه ولهم حك المرض حسن مصطفى عبدالرازق  -  250

والرهن والبٌع الصول الشركه الثابته ولهم حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة للنفس او للؽٌر  امام الشهر العمارى 

 105160برلم       25105151ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على الحسابات المدٌنه والدائنه ولهم حك المرض  -  215

والرهن والبٌع الصول الشركه الثابته ولهم حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة للنفس او للؽٌر  امام الشهر العمارى 

 105160برلم       25105151وكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : ولهم حك ت

حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على الحسابات المدٌنه والدائنه ولهم حك المرض  -  211

ركة للنفس او للؽٌر  امام الشهر العمارى والرهن والبٌع الصول الشركه الثابته ولهم حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للش

 105160برلم       25105151ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على الحسابات المدٌنه والدائنه ولهم حك المرض  -  212

ته ولهم حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة للنفس او للؽٌر  امام الشهر العمارى والرهن والبٌع الصول الشركه الثاب

 105160برلم       25105151ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ه ولهم حك المرض رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على الحسابات المدٌنه والدائن -  213

والرهن والبٌع الصول الشركه الثابته ولهم حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة للنفس او للؽٌر  امام الشهر العمارى 

 105160برلم       25105151ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على الحسابات المدٌنه والدائنه ولهم حك المرض  رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة -  214

والرهن والبٌع الصول الشركه الثابته ولهم حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة للنفس او للؽٌر  امام الشهر العمارى 

 105160برلم       25105151ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على الحسابات المدٌنه والدائنه ولهم حك المرض  -  215

والرهن والبٌع الصول الشركه الثابته ولهم حك بٌع وشراء وتسجٌل السٌارات المملوكة للشركة للنفس او للؽٌر  امام الشهر العمارى 
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 105160برلم       25105151

حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى متضامن ، تارٌخ :  -  264

 105160برلم       25105151

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى متضامن ، تارٌخ : حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  تو -  265

 105160برلم       25105151

حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى متضامن ، تارٌخ :  -  266

 105160برلم       25105151

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى متضامن ، تارٌخ : حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شر -  261

 105160برلم       25105151

حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى متضامن ، تارٌخ :  -  261

 105160برلم       25105151

ة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى متضامن ، تارٌخ : حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  شرك -  260

 105160برلم       25105151
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دالٌا محمود عبدالعال دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثالث مجتمعٌن او منفردٌن  -  215

تعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وتمثٌل الشركه فى كافه التعامالت ولهم فى ذلن كافه الصالحٌات واوسع السلطات وٌحك له ال

والتعالدات وٌحك لهم مجتمعٌن او منفردٌن الرهن وااللتراض باسم الشركه والتصرؾ فى االصول بكافه اشكالها من بٌع ورهن 

برلم       25105151اتهم ، تارٌخ : للؽٌر وبٌع السٌارات وٌجوز لهم تفوٌض وانابه من ٌمثلهم لانونا فى كل او بعض من سلط

455400 

دالٌا محمود عبدالعال دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثالث مجتمعٌن او منفردٌن  -  211

ه فى كافه التعامالت ولهم فى ذلن كافه الصالحٌات واوسع السلطات وٌحك له التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وتمثٌل الشرك

والتعالدات وٌحك لهم مجتمعٌن او منفردٌن الرهن وااللتراض باسم الشركه والتصرؾ فى االصول بكافه اشكالها من بٌع ورهن 

برلم       25105151للؽٌر وبٌع السٌارات وٌجوز لهم تفوٌض وانابه من ٌمثلهم لانونا فى كل او بعض من سلطاتهم ، تارٌخ : 

455400 

دالٌا محمود عبدالعال دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثالث مجتمعٌن او منفردٌن  -  212

ولهم فى ذلن كافه الصالحٌات واوسع السلطات وٌحك له التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وتمثٌل الشركه فى كافه التعامالت 

ٌن او منفردٌن الرهن وااللتراض باسم الشركه والتصرؾ فى االصول بكافه اشكالها من بٌع ورهن والتعالدات وٌحك لهم مجتمع

برلم       25105151للؽٌر وبٌع السٌارات وٌجوز لهم تفوٌض وانابه من ٌمثلهم لانونا فى كل او بعض من سلطاتهم ، تارٌخ : 

455400 

و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن االول والثالث مجتمعٌن او منفردٌن  دالٌا محمود عبدالعال دمحم  شركة تضامن  مدٌر -  213

ولهم فى ذلن كافه الصالحٌات واوسع السلطات وٌحك له التعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وتمثٌل الشركه فى كافه التعامالت 

صرؾ فى االصول بكافه اشكالها من بٌع ورهن والتعالدات وٌحك لهم مجتمعٌن او منفردٌن الرهن وااللتراض باسم الشركه والت

برلم       25105151للؽٌر وبٌع السٌارات وٌجوز لهم تفوٌض وانابه من ٌمثلهم لانونا فى كل او بعض من سلطاتهم ، تارٌخ : 

455400 

    25105152ردا ، تارٌخ : دمحم احمد دمحم منف -دمحم احمد دمحم زكى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للسٌد  -  214

 315461برلم   

    25105152دمحم احمد دمحم منفردا ، تارٌخ :  -دمحم احمد دمحم زكى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للسٌد  -  215

 315461برلم   

الؽردلة ، تارٌخ :  -فندق جرافٌنى تامر فتحى دمحم احمد حجازى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن بالسوق التجارى ب -  216

 01640برلم       25105152

الؽردلة ، تارٌخ :  -تامر فتحى دمحم احمد حجازى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن بالسوق التجارى بفندق جرافٌنى  -  211

 01640برلم       25105152

الؽردلة ، تارٌخ :  -ائن بالسوق التجارى بفندق جرافٌنى تامر فتحى دمحم احمد حجازى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الك -  211

 01640برلم       25105152

الؽردلة ، تارٌخ :  -تامر فتحى دمحم احمد حجازى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الكائن بالسوق التجارى بفندق جرافٌنى  -  210

 01640برلم       25105152

بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه للسٌد / ناجح دمحم سٌد اشرؾ دمحم عبد الحمٌد دمحم  توصٌة  -  215

منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك اؼراضها او من ٌنوب عنه لانونا بتفوٌض رسمى وللشرٌن حمكفاله الؽٌر وتفوٌضه بالتولٌع على 

ك البٌع والشراء للعمارات واالراضى والسٌارات وذلن لنفسه عمود كفاله الؽٌر منفردا وله حك التوكٌل عن بالى الشركاء وله ح

لن وله وللؽٌر والتولٌع على كافه العمود االبتدائٌه او النهائٌه وجمٌع تصرفات نمل الملكٌه او الممٌده لها بما فى ذلن االلؽاء المتعلمه بذ

 452664برلم       25105152حك فتح اعتمادات من البنون وفتح ، تارٌخ : 

اشرؾ دمحم عبد الحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه للسٌد / ناجح دمحم سٌد  -  211

منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك اؼراضها او من ٌنوب عنه لانونا بتفوٌض رسمى وللشرٌن حمكفاله الؽٌر وتفوٌضه بالتولٌع على 

ا وله حك التوكٌل عن بالى الشركاء وله حك البٌع والشراء للعمارات واالراضى والسٌارات وذلن لنفسه عمود كفاله الؽٌر منفرد
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لن وله وللؽٌر والتولٌع على كافه العمود االبتدائٌه او النهائٌه وجمٌع تصرفات نمل الملكٌه او الممٌده لها بما فى ذلن االلؽاء المتعلمه بذ

 452664برلم       25105152، تارٌخ : حك فتح اعتمادات من البنون وفتح 

ناجح دمحم سٌد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه للسٌد / ناجح دمحم  -  212

فوٌضه بالتولٌع سٌد منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك اؼراضها او من ٌنوب عنه لانونا بتفوٌض رسمى وللشرٌن حمكفاله الؽٌر وت

على عمود كفاله الؽٌر منفردا وله حك التوكٌل عن بالى الشركاء وله حك البٌع والشراء للعمارات واالراضى والسٌارات وذلن لنفسه 

بذلن وله  وللؽٌر والتولٌع على كافه العمود االبتدائٌه او النهائٌه وجمٌع تصرفات نمل الملكٌه او الممٌده لها بما فى ذلن االلؽاء المتعلمه

 452664برلم       25105152حك فتح اعتمادات من البنون وفتح ، تارٌخ : 

ناجح دمحم سٌد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه للسٌد / ناجح دمحم  -  213

نونا بتفوٌض رسمى وللشرٌن حمكفاله الؽٌر وتفوٌضه بالتولٌع سٌد منفردا وله كافه السلطات لتحمٌك اؼراضها او من ٌنوب عنه لا

على عمود كفاله الؽٌر منفردا وله حك التوكٌل عن بالى الشركاء وله حك البٌع والشراء للعمارات واالراضى والسٌارات وذلن لنفسه 

و الممٌده لها بما فى ذلن االلؽاء المتعلمه بذلن وله وللؽٌر والتولٌع على كافه العمود االبتدائٌه او النهائٌه وجمٌع تصرفات نمل الملكٌه ا

 452664برلم       25105152حك فتح اعتمادات من البنون وفتح ، تارٌخ : 

اشرؾ دمحم عبد الحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  الحسابات الجارٌه المدٌنه والدائنه وحك الصرؾ واالٌداع من  -  214

ٌع الشٌكات والتحوٌالت والكمبٌاالت واذون الصرؾ وتظهٌرها وحك االلتراض والرهن وحك التولٌع على البنون وله حك لبض جم

عمود االلتراض والرهن لكافه اصول الشركه المنموله والعمارٌه لصالح النفس والؽٌر وكذلن توكٌل البنون او الؽٌر فى كل او بعض 

فه الجهات الحكومٌه بدون موافمه الشركاء وحك االلؽاء فى بعض او كل ما ذكر ما ذكر اما مصلحه الشهر العمارى والبنون وامام كا

 452664برلم       25105152وله حك توكٌل البنون او الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

الصرؾ واالٌداع من اشرؾ دمحم عبد الحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  الحسابات الجارٌه المدٌنه والدائنه وحك  -  215

البنون وله حك لبض جمٌع الشٌكات والتحوٌالت والكمبٌاالت واذون الصرؾ وتظهٌرها وحك االلتراض والرهن وحك التولٌع على 

عمود االلتراض والرهن لكافه اصول الشركه المنموله والعمارٌه لصالح النفس والؽٌر وكذلن توكٌل البنون او الؽٌر فى كل او بعض 

ا مصلحه الشهر العمارى والبنون وامام كافه الجهات الحكومٌه بدون موافمه الشركاء وحك االلؽاء فى بعض او كل ما ذكر ما ذكر ام

 452664برلم       25105152وله حك توكٌل البنون او الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ن  الحسابات الجارٌه المدٌنه والدائنه وحك الصرؾ واالٌداع ناجح دمحم سٌد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضام -  216

من البنون وله حك لبض جمٌع الشٌكات والتحوٌالت والكمبٌاالت واذون الصرؾ وتظهٌرها وحك االلتراض والرهن وحك التولٌع 

ٌل البنون او الؽٌر فى كل او على عمود االلتراض والرهن لكافه اصول الشركه المنموله والعمارٌه لصالح النفس والؽٌر وكذلن توك

بعض ما ذكر اما مصلحه الشهر العمارى والبنون وامام كافه الجهات الحكومٌه بدون موافمه الشركاء وحك االلؽاء فى بعض او كل 

 452664برلم       25105152ما ذكر وله حك توكٌل البنون او الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الحسابات الجارٌه المدٌنه والدائنه وحك الصرؾ واالٌداع ناجح دمحم سٌد  -  211

من البنون وله حك لبض جمٌع الشٌكات والتحوٌالت والكمبٌاالت واذون الصرؾ وتظهٌرها وحك االلتراض والرهن وحك التولٌع 

له والعمارٌه لصالح النفس والؽٌر وكذلن توكٌل البنون او الؽٌر فى كل او على عمود االلتراض والرهن لكافه اصول الشركه المنمو

بعض ما ذكر اما مصلحه الشهر العمارى والبنون وامام كافه الجهات الحكومٌه بدون موافمه الشركاء وحك االلؽاء فى بعض او كل 

 452664برلم       25105152ما ذكر وله حك توكٌل البنون او الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

اشرؾ دمحم عبد الحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  وذلن امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك وامام البنون  -  211

 وامام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وامام وزاره التربٌه والتعلٌم وله حك التعامل مع اداره المرور والتامٌنات االجتماعٌه

واالحٌاء واجهزه المدن الجدٌده والتعامل مع جمٌع المرافك وله حك التصرؾ والتولٌع عن الشركاء فى كل او بعض ما ذكر وبدون 

موافمه الشركاء وحك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك الؽاء التوكٌالت الصادره من الشركه او الشركاء بصفتهم شركاء 

 452664برلم       25105152من الشركه ، تارٌخ : 

اشرؾ دمحم عبد الحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  وذلن امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك وامام البنون  -  210

ٌه وامام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وامام وزاره التربٌه والتعلٌم وله حك التعامل مع اداره المرور والتامٌنات االجتماع

واالحٌاء واجهزه المدن الجدٌده والتعامل مع جمٌع المرافك وله حك التصرؾ والتولٌع عن الشركاء فى كل او بعض ما ذكر وبدون 

موافمه الشركاء وحك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك الؽاء التوكٌالت الصادره من الشركه او الشركاء بصفتهم شركاء 

 452664برلم       25105152من الشركه ، تارٌخ : 
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ناجح دمحم سٌد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  وذلن امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك وامام البنون  -  205

جتماعٌه وامام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وامام وزاره التربٌه والتعلٌم وله حك التعامل مع اداره المرور والتامٌنات اال

واالحٌاء واجهزه المدن الجدٌده والتعامل مع جمٌع المرافك وله حك التصرؾ والتولٌع عن الشركاء فى كل او بعض ما ذكر وبدون 

موافمه الشركاء وحك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك الؽاء التوكٌالت الصادره من الشركه او الشركاء بصفتهم شركاء 

 452664برلم       25105152:  من الشركه ، تارٌخ

ناجح دمحم سٌد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  وذلن امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك وامام البنون  -  201

ت االجتماعٌه وامام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وامام وزاره التربٌه والتعلٌم وله حك التعامل مع اداره المرور والتامٌنا

واالحٌاء واجهزه المدن الجدٌده والتعامل مع جمٌع المرافك وله حك التصرؾ والتولٌع عن الشركاء فى كل او بعض ما ذكر وبدون 

موافمه الشركاء وحك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك الؽاء التوكٌالت الصادره من الشركه او الشركاء بصفتهم شركاء 

 452664برلم       25105152تارٌخ : من الشركه ، 

اشرؾ دمحم عبد الحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعٌٌن السٌد / اشرؾ دمحم عبد الحمٌد دمحم مدٌرا مسئول  -  202

ٌد على للشركه وله السلطات المذكوره االتٌه فمط / ٌنظم وٌرالب جمٌع انشطه التالمٌذ وٌتحمل مسئولٌه حضور التالمٌذ والتاك

انتظامهم فى الدارسه ٌتحمل مسئولٌه تامٌن التالمٌذ وسالمتهم اثناء وجودهم فى المدرسه وٌتضمن ذلن وضع اجراءات تعزٌز 

سالمه التالمٌذ والعاملٌن والمحافظه على ممتلكات المدرسه ووضع نظم واجراءات للرلابه وتامٌن التالمٌذ اثناء انتمالهم بالسٌاره 

 452664برلم       25105152ات انضباطٌه سلٌمه فى مشاكل التالمٌذ ، تارٌخ : ٌموم باتخاذ اجراء

اشرؾ دمحم عبد الحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعٌٌن السٌد / اشرؾ دمحم عبد الحمٌد دمحم مدٌرا مسئول  -  203

ٌذ وٌتحمل مسئولٌه حضور التالمٌذ والتاكٌد على للشركه وله السلطات المذكوره االتٌه فمط / ٌنظم وٌرالب جمٌع انشطه التالم

انتظامهم فى الدارسه ٌتحمل مسئولٌه تامٌن التالمٌذ وسالمتهم اثناء وجودهم فى المدرسه وٌتضمن ذلن وضع اجراءات تعزٌز 

اء انتمالهم بالسٌاره سالمه التالمٌذ والعاملٌن والمحافظه على ممتلكات المدرسه ووضع نظم واجراءات للرلابه وتامٌن التالمٌذ اثن

 452664برلم       25105152ٌموم باتخاذ اجراءات انضباطٌه سلٌمه فى مشاكل التالمٌذ ، تارٌخ : 

ناجح دمحم سٌد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعٌٌن السٌد / اشرؾ دمحم عبد الحمٌد دمحم مدٌرا مسئول  -  204

التٌه فمط / ٌنظم وٌرالب جمٌع انشطه التالمٌذ وٌتحمل مسئولٌه حضور التالمٌذ والتاكٌد على للشركه وله السلطات المذكوره ا

انتظامهم فى الدارسه ٌتحمل مسئولٌه تامٌن التالمٌذ وسالمتهم اثناء وجودهم فى المدرسه وٌتضمن ذلن وضع اجراءات تعزٌز 

نظم واجراءات للرلابه وتامٌن التالمٌذ اثناء انتمالهم بالسٌاره  سالمه التالمٌذ والعاملٌن والمحافظه على ممتلكات المدرسه ووضع

 452664برلم       25105152ٌموم باتخاذ اجراءات انضباطٌه سلٌمه فى مشاكل التالمٌذ ، تارٌخ : 

مدٌرا مسئول ناجح دمحم سٌد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعٌٌن السٌد / اشرؾ دمحم عبد الحمٌد دمحم  -  205

للشركه وله السلطات المذكوره االتٌه فمط / ٌنظم وٌرالب جمٌع انشطه التالمٌذ وٌتحمل مسئولٌه حضور التالمٌذ والتاكٌد على 

انتظامهم فى الدارسه ٌتحمل مسئولٌه تامٌن التالمٌذ وسالمتهم اثناء وجودهم فى المدرسه وٌتضمن ذلن وضع اجراءات تعزٌز 

عاملٌن والمحافظه على ممتلكات المدرسه ووضع نظم واجراءات للرلابه وتامٌن التالمٌذ اثناء انتمالهم بالسٌاره سالمه التالمٌذ وال

 452664برلم       25105152ٌموم باتخاذ اجراءات انضباطٌه سلٌمه فى مشاكل التالمٌذ ، تارٌخ : 

موم بالتدخل لتطبٌك النظام عند الضروره واالتصال باولٌاء اشرؾ دمحم عبد الحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  وٌ -  206

االمور وتحوٌل التالمٌذ لمإسسات العالجٌه عند الحاجه ٌموم باالشراؾ على المدرسٌن والعاملٌن بالمدرسه وتموٌم ادائهم ٌشكل 

ئول عنها وعن ازالتها والرد علٌها دورى وله حك تعٌٌن المدرسٌن او العاملٌن والالتهم وجمٌع المخالفات التى تحدث بالمدرسه مس

امام اى جهه سواء تخص النواحى التعلٌمٌه او تخص السٌارات او تخص المدرسه ذاتها من مبانى وتجهٌزات وكهرباء ومٌاه  الخ 

 452664برلم       25105152وبذلن ٌكون مسئول مسئولٌه مدنٌه وجنائٌه عن كل ما ذكر ، تارٌخ : 

لحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  وٌموم بالتدخل لتطبٌك النظام عند الضروره واالتصال باولٌاء اشرؾ دمحم عبد ا -  201

االمور وتحوٌل التالمٌذ لمإسسات العالجٌه عند الحاجه ٌموم باالشراؾ على المدرسٌن والعاملٌن بالمدرسه وتموٌم ادائهم ٌشكل 

لتهم وجمٌع المخالفات التى تحدث بالمدرسه مسئول عنها وعن ازالتها والرد علٌها دورى وله حك تعٌٌن المدرسٌن او العاملٌن والا

امام اى جهه سواء تخص النواحى التعلٌمٌه او تخص السٌارات او تخص المدرسه ذاتها من مبانى وتجهٌزات وكهرباء ومٌاه  الخ 

 452664برلم       25105152وبذلن ٌكون مسئول مسئولٌه مدنٌه وجنائٌه عن كل ما ذكر ، تارٌخ : 

ناجح دمحم سٌد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  وٌموم بالتدخل لتطبٌك النظام عند الضروره واالتصال  -  201

باولٌاء االمور وتحوٌل التالمٌذ لمإسسات العالجٌه عند الحاجه ٌموم باالشراؾ على المدرسٌن والعاملٌن بالمدرسه وتموٌم ادائهم 
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 140 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

ل دورى وله حك تعٌٌن المدرسٌن او العاملٌن والالتهم وجمٌع المخالفات التى تحدث بالمدرسه مسئول عنها وعن ازالتها والرد ٌشك

علٌها امام اى جهه سواء تخص النواحى التعلٌمٌه او تخص السٌارات او تخص المدرسه ذاتها من مبانى وتجهٌزات وكهرباء ومٌاه  

 452664برلم       25105152ه مدنٌه وجنائٌه عن كل ما ذكر ، تارٌخ : الخ وبذلن ٌكون مسئول مسئولٌ

ناجح دمحم سٌد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  وٌموم بالتدخل لتطبٌك النظام عند الضروره واالتصال  -  200

المدرسٌن والعاملٌن بالمدرسه وتموٌم ادائهم باولٌاء االمور وتحوٌل التالمٌذ لمإسسات العالجٌه عند الحاجه ٌموم باالشراؾ على 

ٌشكل دورى وله حك تعٌٌن المدرسٌن او العاملٌن والالتهم وجمٌع المخالفات التى تحدث بالمدرسه مسئول عنها وعن ازالتها والرد 

ات وكهرباء ومٌاه  علٌها امام اى جهه سواء تخص النواحى التعلٌمٌه او تخص السٌارات او تخص المدرسه ذاتها من مبانى وتجهٌز

 452664برلم       25105152الخ وبذلن ٌكون مسئول مسئولٌه مدنٌه وجنائٌه عن كل ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبدالمعطى دمحم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون للطرؾ االول والطرؾ الرباع  -  355

 311511برلم       25105152منفردان او مجتمعان ، تارٌخ : 

سحر الحسٌنى رضوان ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون للطرؾ االول والطرؾ  -  351

 311511برلم       25105152الرباع منفردان او مجتمعان ، تارٌخ : 

دٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / الى من الشرٌكٌن منفردا ابراهٌم دمحم السٌد مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تع -  352

الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

مصلحة الشهر العمارى والتؤمٌنات الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع السجل التجارى والؽرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب و

االجتماعٌة ونمابة المحامٌن وكافة النمابات والتولٌع على عمود التعدٌل امام مصلحة الشهر العمارى والسجل التجارة والهٌئة العامة 

 301131برلم       25105152لالستثمار والمناطك الحرة وكذلن التعامل ، تارٌخ : 

صطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على ابراهٌم دمحم السٌد م -  353

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وكافة صور التعامل مع الفبنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن له حك 

واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولصالحها وسحب اموال التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

من ارصدة الشركة و التولٌع على عمود البٌع للنفس و الؽٌر لوحدات المشروعات الخاصة بالشركة بشرط ان ٌموم الطرؾ المولع 

 301131برلم       25105152على البٌع باٌداع عائد البٌع فى حسابات الشركة وٌكون مسئوال عنه ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم السٌد مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  امام مجلس االدارة ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى  -  354

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة 

مشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله جمٌع الصالحٌات لتصرٌؾ اعمال وابرام كافة العمود وال

ر الشركة والتعامل باسمها والتولٌع على كافة العمود االبتدائٌة والنهائٌة بالبٌع والشراء ولهما الحك فى لٌد حك االمتٌاز للنفس وللؽٌ

 301131برلم       25105152على ، تارٌخ : وذلن لالراضى والمبانى الممامة علٌها 

ابراهٌم دمحم السٌد مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ان ٌكون جمٌع ما سبك لصالح الشركة وضمن اؼراضها وٌكون  -  355

ٌة اما فى حالة الشرٌن المائم بؤى عملٌة مسئوال عنها امام مجلس االدارة وان ٌودع العائد فى خزٌنة الشركة او فى حساباتها البنك

الرهن او االلتراض او استصدار خطابات وشهادات الضمان او المشاركة باسم الشركة فى تؤسٌس شركات اخرى فٌكون الطرفٌن 

 301131برلم       25105152مجتمعٌن فمط ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر او عزله فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

للة منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة مصطفى خالد حسن عبدا -  356

وتعهداتها االستاذ / خالد حسن عبداللة منصور بصفتة رئٌس مجلس االدارة واالستاذ / شرٌؾ حسن عبداللة منصور بصفتة نائب 

شركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ولهم مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم ال

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

برلم       25105153واٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ، تارٌخ : 

215413 

خالد حسن عبدهللا منصور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها االستاذ  -  351

/ خالد حسن عبداللة منصور بصفتة رئٌس مجلس االدارة واالستاذ / شرٌؾ حسن عبداللة منصور بصفتة نائب رئٌس مجلس االدارة 

ب ولهم مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والعضو المنتد
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 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح 

 215413برلم       25105153بات وشهادات الضمان ، تارٌخ : وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات واستصدار خطا

عبدالعزٌز دمحم على عبدون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها االستاذ  -  351

تة نائب رئٌس مجلس االدارة / خالد حسن عبداللة منصور بصفتة رئٌس مجلس االدارة واالستاذ / شرٌؾ حسن عبداللة منصور بصف

والعضو المنتدب ولهم مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح 

 215413برلم       25105153سابات والتولٌع على الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ، تارٌخ : وؼلك الح

سامح احمد عبدالرإؾ احمد سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة  -  350

مجلس االدارة واالستاذ / شرٌؾ حسن عبداللة منصور بصفتة نائب  وتعهداتها االستاذ / خالد حسن عبداللة منصور بصفتة رئٌس

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ولهم مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل 

برلم       25105153واٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ، تارٌخ : 

215413 

شرٌؾ حسن عبداللة منصور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ٌملن حك التولٌع على معامالت  -  315

وتعهداتها االستاذ / خالد حسن عبداللة منصور بصفتة رئٌس مجلس االدارة واالستاذ / شرٌؾ حسن عبداللة منصور بصفتة الشركة 

نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ولهم مجتمعٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

اع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولط

    25105153من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ، تارٌخ : 

 215413برلم   

ادارة  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون  مصطفى خالد حسن عبداللة منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس -  311

والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد 

عٌن حك مرتباتهم واجورهم ولة ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتم

االفراج عن راسمال الشركة من البنن ولهم مجتمعٌن حك التولٌع على عمود االشتران فى تاسٌس الشركات وٌكون حك التولٌع 

برلم       25105153وااللتراض والرهن وكافة التصرفات وتوكٌل البنون او تفوٌض الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : 

215413 

عبدهللا منصور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل خالد حسن  -  312

ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولة 

الت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن حك االفراج عن راسمال ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعام

الشركة من البنن ولهم مجتمعٌن حك التولٌع على عمود االشتران فى تاسٌس الشركات وٌكون حك التولٌع وااللتراض والرهن وكافة 

 215413برلم       25105153التصرفات وتوكٌل البنون او تفوٌض الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : 

عبدالعزٌز دمحم على عبدون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل  -  313

ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولة 

د والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن حك االفراج عن راسمال ابرام كافة العمو

الشركة من البنن ولهم مجتمعٌن حك التولٌع على عمود االشتران فى تاسٌس الشركات وٌكون حك التولٌع وااللتراض والرهن وكافة 

 215413برلم       25105153ٌد / رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : التصرفات وتوكٌل البنون او تفوٌض الؽٌر للس

سامح احمد عبدالرإؾ احمد سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون  -  314

لشركة وتحدٌد والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء ا

مرتباتهم واجورهم ولة ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن حك 

االفراج عن راسمال الشركة من البنن ولهم مجتمعٌن حك التولٌع على عمود االشتران فى تاسٌس الشركات وٌكون حك التولٌع 

برلم       25105153هن وكافة التصرفات وتوكٌل البنون او تفوٌض الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : وااللتراض والر

215413 
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شرٌؾ حسن عبداللة منصور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  وكافة صور التعامل مع جمٌع  -  315

ضها ولهم مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼرا

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولة ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم 

ران فى تاسٌس الشركات وٌكون مجتمعٌن حك االفراج عن راسمال الشركة من البنن ولهم مجتمعٌن حك التولٌع على عمود االشت

حك التولٌع وااللتراض والرهن وكافة التصرفات وتوكٌل البنون او تفوٌض الؽٌر للسٌد / رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ : 

 215413برلم       25105153

و المنتدب مصطفى خالد حسن عبداللة منصور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة والعض -  316

مجتمعٌن فمط دون الرجوع لبالى المساهمٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ولمجلس االدارة الحك فى ان 

    25105153ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 215413برلم   

الد حسن عبدهللا منصور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن خ -  311

فمط دون الرجوع لبالى المساهمٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة 

برلم       25105153التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ :  مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك

215413 

عبدالعزٌز دمحم على عبدون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن  -  311

ما ذكر ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة فمط دون الرجوع لبالى المساهمٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض 

برلم       25105153مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

215413 

العضو سامح احمد عبدالرإؾ احمد سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  ونائب رئٌس مجلس االدارة و -  310

المنتدب مجتمعٌن فمط دون الرجوع لبالى المساهمٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ولمجلس االدارة 

الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 215413برلم       25105153

شرٌؾ حسن عبداللة منصور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  325

والعضو المنتدب مجتمعٌن فمط دون الرجوع لبالى المساهمٌن ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ولمجلس 

وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ :  االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن

 215413برلم       25105153

    25105153مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  321

 454311برلم   

    25105153موصى  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  322

 454311برلم   

    25105153مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  323

 454311برلم   

    25105153شرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه ال -  324

 454311برلم   

دمحم شعبان دمحم عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  325

 454311برلم       25105153

ٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : دمحم شعبان دمحم عبد النبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعد -  326

 454311برلم       25105153
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دمحم شعبان دمحم عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  321

 454311برلم       25105153

ضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : دمحم شعبان دمحم عبد النبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن مت -  321

 454311برلم       25105153

مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح موكول للطرؾ االول المتضامن  -  320

الشركه وضمن اؼراضها كما انه لهم الحك فى توكٌل / دمحم شعبان دمحم عبد النبى على ان تكون كافه االعمال الصادره منه فى صالح 

 454311برلم       25105153الؽٌر فى هذا كله او بعضه ، تارٌخ : 

مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح موكول للطرؾ االول المتضامن  -  335

ن كافه االعمال الصادره منه فى صالح الشركه وضمن اؼراضها كما انه لهم الحك فى توكٌل / دمحم شعبان دمحم عبد النبى على ان تكو

 454311برلم       25105153الؽٌر فى هذا كله او بعضه ، تارٌخ : 

مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح موكول للطرؾ االول المتضامن  -  331

 شعبان دمحم عبد النبى على ان تكون كافه االعمال الصادره منه فى صالح الشركه وضمن اؼراضها كما انه لهم الحك فى توكٌل / دمحم

 454311برلم       25105153الؽٌر فى هذا كله او بعضه ، تارٌخ : 

صبح موكول للطرؾ االول المتضامن مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌ -  332

/ دمحم شعبان دمحم عبد النبى على ان تكون كافه االعمال الصادره منه فى صالح الشركه وضمن اؼراضها كما انه لهم الحك فى توكٌل 

 454311برلم       25105153الؽٌر فى هذا كله او بعضه ، تارٌخ : 

مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح موكول للطرؾ االول  دمحم شعبان دمحم عبد النبى  شركة تضامن  -  333

المتضامن / دمحم شعبان دمحم عبد النبى على ان تكون كافه االعمال الصادره منه فى صالح الشركه وضمن اؼراضها كما انه لهم الحك 

 454311برلم       25105153فى توكٌل الؽٌر فى هذا كله او بعضه ، تارٌخ : 

دمحم شعبان دمحم عبد النبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح موكول للطرؾ االول  -  334

المتضامن / دمحم شعبان دمحم عبد النبى على ان تكون كافه االعمال الصادره منه فى صالح الشركه وضمن اؼراضها كما انه لهم الحك 

 454311برلم       25105153هذا كله او بعضه ، تارٌخ : فى توكٌل الؽٌر فى 

دمحم شعبان دمحم عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح موكول للطرؾ االول  -  335

وضمن اؼراضها كما انه لهم الحك المتضامن / دمحم شعبان دمحم عبد النبى على ان تكون كافه االعمال الصادره منه فى صالح الشركه 

 454311برلم       25105153فى توكٌل الؽٌر فى هذا كله او بعضه ، تارٌخ : 

دمحم شعبان دمحم عبد النبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح موكول للطرؾ االول  -  336

ان تكون كافه االعمال الصادره منه فى صالح الشركه وضمن اؼراضها كما انه لهم الحك  المتضامن / دمحم شعبان دمحم عبد النبى على

 454311برلم       25105153فى توكٌل الؽٌر فى هذا كله او بعضه ، تارٌخ : 

زٌنب حسن حسن عاصى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة اخرى اعتبارا  من  -  331

مع احتفاظ المجلس بكافة الصالحٌات والسلطات الممنوحة لة والمإشر بها فى السجل التجارى  -ارٌخ الجمعٌة بذات التشكٌل ن

 211351برلم       25105153للشركة ، تارٌخ : 

ى اعتبارا  من اٌمان رفعت دمحم  ابو العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة اخر -  331

مع احتفاظ المجلس بكافة الصالحٌات والسلطات الممنوحة لة والمإشر بها فى السجل التجارى  -نارٌخ الجمعٌة بذات التشكٌل 

 211351برلم       25105153للشركة ، تارٌخ : 

ضوٌة مجلس االدارة لمدة اخرى دمحم رفعت دمحم ابراهٌم ابو العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة ع -  330

مع احتفاظ المجلس بكافة الصالحٌات والسلطات الممنوحة لة والمإشر بها فى السجل  -اعتبارا  من نارٌخ الجمعٌة بذات التشكٌل 

 211351برلم       25105153التجارى للشركة ، تارٌخ : 
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تجدٌد مدة عضوٌة مجلس االدارة لمدة اخرى اعتبارا  من  حنان رفعت دمحم ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  345

مع احتفاظ المجلس بكافة الصالحٌات والسلطات الممنوحة لة والمإشر بها فى السجل التجارى  -نارٌخ الجمعٌة بذات التشكٌل 

 211351برلم       25105153للشركة ، تارٌخ : 

برلم       25105153دارة  وعضو  منتدب ، تارٌخ : زٌنب حسن حسن عاصى  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  341

211351 

برلم       25105153اٌمان رفعت دمحم  ابو العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعضو  منتدب ، تارٌخ :  -  342

211351 

برلم       25105153تارٌخ :  دمحم رفعت دمحم ابراهٌم ابو العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وعضو  منتدب ، -  343

211351 

برلم       25105153حنان رفعت دمحم ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو  منتدب ، تارٌخ :  -  344

211351 

 211351برلم       25105153زٌنب حسن حسن عاصى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  345

 211351برلم       25105153فعت دمحم  ابو العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ : اٌمان ر -  346

برلم       25105153دمحم رفعت دمحم ابراهٌم ابو العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  341

211351 

 211351برلم       25105153عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  حنان رفعت دمحم ابو العال  شركة مساهمة  -  341

 211351برلم       25105153زٌنب حسن حسن عاصى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  340

 211351برلم       25105153اٌمان رفعت دمحم  ابو العال  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  355

برلم       25105153دمحم رفعت دمحم ابراهٌم ابو العال  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  351

211351 

 211351برلم       25105153حنان رفعت دمحم ابو العال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  352

كة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه من الشركه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : ٌاسمٌن فتحً بكري  شر -  353

 231145برلم       25105153

ٌاسمٌن فتحً بكري  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه من الشركه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  354

 231145برلم       25105153

شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه من الشركه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  ٌاسمٌن فتحً بكري  -  355

 231145برلم       25105153

ٌاسمٌن فتحً بكري  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه من الشركه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  356

 231145برلم       25105153

ري  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه من الشركه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : ٌاسمٌن فتحً بك -  351

 231145برلم       25105153

ٌاسمٌن فتحً بكري  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه من الشركه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  351

 231145برلم       25105153

نفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وهم / حسن السٌد ح -  350

حسن السٌد حنفى وعماد السٌد حنفى وهشام سٌد حنفى ولهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى منح حموله االمتٌاز وفى فتح فروع 
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ن لها وفتح حسابات لدى البنون العربٌه واالجنبٌه والسحب واالٌداع منها اخرى لدى الدول العربٌه واالجنبٌة وتعٌٌن وعزل مدٌرٌ

 250346برلم       25105153واتخاذ ماٌلزم من اجراءات والتعامل مع كافه الجهات الرسمٌه بخصوص  هذه الفروع ، تارٌخ : 

لمتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وهم / حسن السٌد حنفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء ا -  365

حسن السٌد حنفى وعماد السٌد حنفى وهشام سٌد حنفى ولهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى منح حموله االمتٌاز وفى فتح فروع 

اع منها اخرى لدى الدول العربٌه واالجنبٌة وتعٌٌن وعزل مدٌرٌن لها وفتح حسابات لدى البنون العربٌه واالجنبٌه والسحب واالٌد

 250346برلم       25105153واتخاذ ماٌلزم من اجراءات والتعامل مع كافه الجهات الرسمٌه بخصوص  هذه الفروع ، تارٌخ : 

حسن السٌد حنفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وهم /  -  361

ٌد حنفى وهشام سٌد حنفى ولهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى منح حموله االمتٌاز وفى فتح فروع حسن السٌد حنفى وعماد الس

اخرى لدى الدول العربٌه واالجنبٌة وتعٌٌن وعزل مدٌرٌن لها وفتح حسابات لدى البنون العربٌه واالجنبٌه والسحب واالٌداع منها 

 250346برلم       25105153رسمٌه بخصوص  هذه الفروع ، تارٌخ : واتخاذ ماٌلزم من اجراءات والتعامل مع كافه الجهات ال

حسن السٌد حنفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وهم /  -  362

حموله االمتٌاز وفى فتح فروع حسن السٌد حنفى وعماد السٌد حنفى وهشام سٌد حنفى ولهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى منح 

اخرى لدى الدول العربٌه واالجنبٌة وتعٌٌن وعزل مدٌرٌن لها وفتح حسابات لدى البنون العربٌه واالجنبٌه والسحب واالٌداع منها 

 250346برلم       25105153واتخاذ ماٌلزم من اجراءات والتعامل مع كافه الجهات الرسمٌه بخصوص  هذه الفروع ، تارٌخ : 

حسن السٌد حنفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وهم /  -  363

حسن السٌد حنفى وعماد السٌد حنفى وهشام سٌد حنفى ولهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى منح حموله االمتٌاز وفى فتح فروع 

وتعٌٌن وعزل مدٌرٌن لها وفتح حسابات لدى البنون العربٌه واالجنبٌه والسحب واالٌداع منها  اخرى لدى الدول العربٌه واالجنبٌة

 250346برلم       25105153واتخاذ ماٌلزم من اجراءات والتعامل مع كافه الجهات الرسمٌه بخصوص  هذه الفروع ، تارٌخ : 

والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وهم /  حسن السٌد حنفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره -  364

حسن السٌد حنفى وعماد السٌد حنفى وهشام سٌد حنفى ولهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى منح حموله االمتٌاز وفى فتح فروع 

جنبٌه والسحب واالٌداع منها اخرى لدى الدول العربٌه واالجنبٌة وتعٌٌن وعزل مدٌرٌن لها وفتح حسابات لدى البنون العربٌه واال

 250346برلم       25105153واتخاذ ماٌلزم من اجراءات والتعامل مع كافه الجهات الرسمٌه بخصوص  هذه الفروع ، تارٌخ : 

انهاء اعارة ،  -للشئون المالٌة وااللتصادٌة    -دمحم محمود زكى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ادارة متفرغ   -  365

 344031برلم       25105153ارٌخ : ت

انهاء اعارة ،  -للشئون المالٌة وااللتصادٌة    -دمحم محمود زكى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ادارة متفرغ   -  366

 344031برلم       25105153تارٌخ : 

انهاء  -للشئون المالٌة وااللتصادٌة    -رغ  هاله عادل فإاد برعى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ادارة متف -  361

 344031برلم       25105153اعارة ، تارٌخ : 

انهاء  -للشئون المالٌة وااللتصادٌة    -هاله عادل فإاد برعى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ادارة متفرغ   -  361

 344031برلم       25105153اعارة ، تارٌخ : 

انهاء اعارة ، تارٌخ  -للشئون المالٌة وااللتصادٌة    - دمحم هالل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ادارة متفرغ  سعد دمحم -  360

 344031برلم       25105153: 

رٌخ انهاء اعارة ، تا -للشئون المالٌة وااللتصادٌة    -سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ادارة متفرغ   -  315

 344031برلم       25105153: 

انهاء اعارة ،  -للشئون المالٌة وااللتصادٌة    -مسعد عطٌة دمحم المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ادارة متفرغ   -  311

 344031برلم       25105153تارٌخ : 

انهاء اعارة ،  -للشئون المالٌة وااللتصادٌة    - مسعد عطٌة دمحم المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ادارة متفرغ  -  312

 344031برلم       25105153تارٌخ : 
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انهاء  -دمحم محمود زكى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة للمٌام باعمال وظٌفة نائب رئٌس الشركة للعملٌات  -  313

 344031برلم       25105153اعارة ، تارٌخ : 

انهاء  -حمود زكى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة للمٌام باعمال وظٌفة نائب رئٌس الشركة للعملٌات دمحم م -  314

 344031برلم       25105153اعارة ، تارٌخ : 

للعملٌات هاله عادل فإاد برعى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وتكلٌفة للمٌام باعمال وظٌفة نائب رئٌس الشركة  -  315

 344031برلم       25105153انهاء اعارة ، تارٌخ :  -

هاله عادل فإاد برعى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وتكلٌفة للمٌام باعمال وظٌفة نائب رئٌس الشركة للعملٌات  -  316

 344031برلم       25105153انهاء اعارة ، تارٌخ :  -

انهاء  -ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وتكلٌفة للمٌام باعمال وظٌفة نائب رئٌس الشركة للعملٌات سعد دمحم دمحم هالل  شرك -  311

 344031برلم       25105153اعارة ، تارٌخ : 

انهاء  -سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وتكلٌفة للمٌام باعمال وظٌفة نائب رئٌس الشركة للعملٌات  -  311

 344031برلم       25105153، تارٌخ : اعارة 

 -مسعد عطٌة دمحم المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة للمٌام باعمال وظٌفة نائب رئٌس الشركة للعملٌات  -  310

 344031برلم       25105153انهاء اعارة ، تارٌخ : 

 -وتكلٌفة للمٌام باعمال وظٌفة نائب رئٌس الشركة للعملٌات   مسعد عطٌة دمحم المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  315

 344031برلم       25105153انهاء اعارة ، تارٌخ : 

برلم       25105153دمحم محمود زكى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس الشركة للعملٌات ، تارٌخ :  -  311

344031 

برلم       25105153كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس الشركة للعملٌات ، تارٌخ : دمحم محمود زكى دمحم  شر -  312

344031 

    25105153هاله عادل فإاد برعى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ونائب رئٌس الشركة للعملٌات ، تارٌخ :  -  313

 344031برلم   

    25105153نائب رئٌس مجلس ادارة  ونائب رئٌس الشركة للعملٌات ، تارٌخ :  هاله عادل فإاد برعى  شركة مساهمة  -  314

 344031برلم   

برلم       25105153سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ونائب رئٌس الشركة للعملٌات ، تارٌخ :  -  315

344031 

برلم       25105153ادارة  ونائب رئٌس الشركة للعملٌات ، تارٌخ : سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  -  316

344031 

    25105153مسعد عطٌة دمحم المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس الشركة للعملٌات ، تارٌخ :  -  311

 344031برلم   

    25105153رئٌس الشركة للعملٌات ، تارٌخ :  مسعد عطٌة دمحم المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب -  311

 344031برلم   

الؽاء التولٌع الخاص بالسٌدة المحاسب / هالة عادل فإاد  -1دمحم محمود زكى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  310

ضافة التولٌع الخاص بالسٌدة ا -2-نائب رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة مع جمٌع البنون المتعامل معها  -برعى 

مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة الى مجموعة )أ( تولٌع اول وذلن مع  -المحاسب / سهام طلعت محمود بدوى 

مدٌر عام مساعد التامٌن  -اضافة التولٌع الخاص بالسٌد المحاسب / وائل سعٌد دمحم عبدالموى  -3-جمٌع البنون المتعامل معها 

 344031برلم       25105153الى مجموعة )ب( تولٌع ثانى وذلن مع جمٌع البنون ، تارٌخ :  -لضرائب وا
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الؽاء التولٌع الخاص بالسٌدة المحاسب / هالة عادل فإاد  -1دمحم محمود زكى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  305

اضافة التولٌع الخاص بالسٌدة  -2-ع جمٌع البنون المتعامل معها نائب رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة م -برعى 

مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة الى مجموعة )أ( تولٌع اول وذلن مع  -المحاسب / سهام طلعت محمود بدوى 

مدٌر عام مساعد التامٌن  -الموى اضافة التولٌع الخاص بالسٌد المحاسب / وائل سعٌد دمحم عبد -3-جمٌع البنون المتعامل معها 

 344031برلم       25105153الى مجموعة )ب( تولٌع ثانى وذلن مع جمٌع البنون ، تارٌخ :  -والضرائب 

الؽاء التولٌع الخاص بالسٌدة المحاسب / هالة عادل  -1هاله عادل فإاد برعى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  301

اضافة التولٌع الخاص بالسٌدة  -2-ئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة مع جمٌع البنون المتعامل معها نائب ر -فإاد برعى 

مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة الى مجموعة )أ( تولٌع اول وذلن مع  -المحاسب / سهام طلعت محمود بدوى 

مدٌر عام مساعد التامٌن  -خاص بالسٌد المحاسب / وائل سعٌد دمحم عبدالموى اضافة التولٌع ال -3-جمٌع البنون المتعامل معها 

 344031برلم       25105153الى مجموعة )ب( تولٌع ثانى وذلن مع جمٌع البنون ، تارٌخ :  -والضرائب 

المحاسب / هالة عادل  الؽاء التولٌع الخاص بالسٌدة -1هاله عادل فإاد برعى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  302

اضافة التولٌع الخاص بالسٌدة  -2-نائب رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة مع جمٌع البنون المتعامل معها  -فإاد برعى 

مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة الى مجموعة )أ( تولٌع اول وذلن مع  -المحاسب / سهام طلعت محمود بدوى 

مدٌر عام مساعد التامٌن  -اضافة التولٌع الخاص بالسٌد المحاسب / وائل سعٌد دمحم عبدالموى  -3-بنون المتعامل معها جمٌع ال

 344031برلم       25105153الى مجموعة )ب( تولٌع ثانى وذلن مع جمٌع البنون ، تارٌخ :  -والضرائب 

الؽاء التولٌع الخاص بالسٌدة المحاسب / هالة عادل فإاد برعى  -1ة  سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  303

اضافة التولٌع الخاص بالسٌدة المحاسب /  -2-نائب رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة مع جمٌع البنون المتعامل معها  -

وعة )أ( تولٌع اول وذلن مع جمٌع البنون مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة الى مجم -سهام طلعت محمود بدوى 

الى  -مدٌر عام مساعد التامٌن والضرائب  -اضافة التولٌع الخاص بالسٌد المحاسب / وائل سعٌد دمحم عبدالموى  -3-المتعامل معها 

 344031برلم       25105153مجموعة )ب( تولٌع ثانى وذلن مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

الؽاء التولٌع الخاص بالسٌدة المحاسب / هالة عادل فإاد برعى  -1هالل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  سعد دمحم دمحم  -  304

اضافة التولٌع الخاص بالسٌدة المحاسب /  -2-نائب رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة مع جمٌع البنون المتعامل معها  -

لشئون المالٌة وااللتصادٌة الى مجموعة )أ( تولٌع اول وذلن مع جمٌع البنون مساعد رئٌس الشركة ل -سهام طلعت محمود بدوى 

الى  -مدٌر عام مساعد التامٌن والضرائب  -اضافة التولٌع الخاص بالسٌد المحاسب / وائل سعٌد دمحم عبدالموى  -3-المتعامل معها 

 344031لم   بر    25105153مجموعة )ب( تولٌع ثانى وذلن مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

الؽاء التولٌع الخاص بالسٌدة المحاسب / هالة عادل فإاد  -1مسعد عطٌة دمحم المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  305

اضافة التولٌع الخاص بالسٌدة  -2-نائب رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة مع جمٌع البنون المتعامل معها  -برعى 

مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة الى مجموعة )أ( تولٌع اول وذلن مع  -عت محمود بدوى المحاسب / سهام طل

مدٌر عام مساعد التامٌن  -اضافة التولٌع الخاص بالسٌد المحاسب / وائل سعٌد دمحم عبدالموى  -3-جمٌع البنون المتعامل معها 

 344031برلم       25105153مٌع البنون ، تارٌخ : الى مجموعة )ب( تولٌع ثانى وذلن مع ج -والضرائب 

الؽاء التولٌع الخاص بالسٌدة المحاسب / هالة عادل فإاد  -1مسعد عطٌة دمحم المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  306

لٌع الخاص بالسٌدة اضافة التو -2-نائب رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة مع جمٌع البنون المتعامل معها  -برعى 

مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة الى مجموعة )أ( تولٌع اول وذلن مع  -المحاسب / سهام طلعت محمود بدوى 

مدٌر عام مساعد التامٌن  -اضافة التولٌع الخاص بالسٌد المحاسب / وائل سعٌد دمحم عبدالموى  -3-جمٌع البنون المتعامل معها 

 344031برلم       25105153الى مجموعة )ب( تولٌع ثانى وذلن مع جمٌع البنون ، تارٌخ :  -والضرائب 

دمحم محمود زكى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المتعامل معها وعلٌة تكون التولٌعات لدى البنون المتعامل معها  -  301

مجموعة )أ( تولٌع اول / كٌمٌائى / سعد  -مجموعة )ب( كالتالى على حسابات الشركة مجتمعٌن الى من المجموعة )أ( مع اى من ال

 -مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة  -محاسب / سهام طلعت محمود بدوى  -رئٌس مجلس االدارة  -دمحم دمحم هالل 

ٌع ثانى / محاسب / دمحم سٌد مجموعة )ب( تول -مدٌر عام التخطٌط والمتابعة المالٌة  -محاسب / رٌهام رجائى حسٌن جمعة 

 344031برلم       25105153محاسب ، تارٌخ :  -مدٌر عام بالحسابات العامة  -عبدالهادى عبدالؽنى 

دمحم محمود زكى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المتعامل معها وعلٌة تكون التولٌعات لدى البنون المتعامل معها  -  301

مجموعة )أ( تولٌع اول / كٌمٌائى / سعد  -معٌن الى من المجموعة )أ( مع اى من المجموعة )ب( كالتالى على حسابات الشركة مجت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 -مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة  -محاسب / سهام طلعت محمود بدوى  -رئٌس مجلس االدارة  -دمحم دمحم هالل 

مجموعة )ب( تولٌع ثانى / محاسب / دمحم سٌد  -ط والمتابعة المالٌة مدٌر عام التخطٌ -محاسب / رٌهام رجائى حسٌن جمعة 

 344031برلم       25105153محاسب ، تارٌخ :  -مدٌر عام بالحسابات العامة  -عبدالهادى عبدالؽنى 

البنون هاله عادل فإاد برعى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المتعامل معها وعلٌة تكون التولٌعات لدى  -  300

مجموعة )أ( تولٌع اول /  -المتعامل معها على حسابات الشركة مجتمعٌن الى من المجموعة )أ( مع اى من المجموعة )ب( كالتالى 

مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة  -محاسب / سهام طلعت محمود بدوى  -رئٌس مجلس االدارة  -كٌمٌائى / سعد دمحم دمحم هالل 

مجموعة )ب( تولٌع ثانى / محاسب /  -مدٌر عام التخطٌط والمتابعة المالٌة  -/ رٌهام رجائى حسٌن جمعة  محاسب -وااللتصادٌة 

 344031برلم       25105153محاسب ، تارٌخ :  -مدٌر عام بالحسابات العامة  -دمحم سٌد عبدالهادى عبدالؽنى 

ة  المتعامل معها وعلٌة تكون التولٌعات لدى البنون هاله عادل فإاد برعى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادار -  455

مجموعة )أ( تولٌع اول /  -المتعامل معها على حسابات الشركة مجتمعٌن الى من المجموعة )أ( مع اى من المجموعة )ب( كالتالى 

الشركة للشئون المالٌة  مساعد رئٌس -محاسب / سهام طلعت محمود بدوى  -رئٌس مجلس االدارة  -كٌمٌائى / سعد دمحم دمحم هالل 

مجموعة )ب( تولٌع ثانى / محاسب /  -مدٌر عام التخطٌط والمتابعة المالٌة  -محاسب / رٌهام رجائى حسٌن جمعة  -وااللتصادٌة 

 344031برلم       25105153محاسب ، تارٌخ :  -مدٌر عام بالحسابات العامة  -دمحم سٌد عبدالهادى عبدالؽنى 

 هالل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المتعامل معها وعلٌة تكون التولٌعات لدى البنون المتعامل معها سعد دمحم دمحم -  451

مجموعة )أ( تولٌع اول / كٌمٌائى / سعد  -على حسابات الشركة مجتمعٌن الى من المجموعة )أ( مع اى من المجموعة )ب( كالتالى 

 -مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة  -/ سهام طلعت محمود بدوى  محاسب -رئٌس مجلس االدارة  -دمحم دمحم هالل 

مجموعة )ب( تولٌع ثانى / محاسب / دمحم سٌد  -مدٌر عام التخطٌط والمتابعة المالٌة  -محاسب / رٌهام رجائى حسٌن جمعة 

 344031برلم       25105153محاسب ، تارٌخ :  -مدٌر عام بالحسابات العامة  -عبدالهادى عبدالؽنى 

سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المتعامل معها وعلٌة تكون التولٌعات لدى البنون المتعامل معها  -  452

مجموعة )أ( تولٌع اول / كٌمٌائى / سعد  -على حسابات الشركة مجتمعٌن الى من المجموعة )أ( مع اى من المجموعة )ب( كالتالى 

 -مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة  -محاسب / سهام طلعت محمود بدوى  -رئٌس مجلس االدارة  - هالل دمحم دمحم

مجموعة )ب( تولٌع ثانى / محاسب / دمحم سٌد  -مدٌر عام التخطٌط والمتابعة المالٌة  -محاسب / رٌهام رجائى حسٌن جمعة 

 344031برلم       25105153محاسب ، تارٌخ :  -ات العامة مدٌر عام بالحساب -عبدالهادى عبدالؽنى 

مسعد عطٌة دمحم المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المتعامل معها وعلٌة تكون التولٌعات لدى البنون المتعامل  -  453

ة )أ( تولٌع اول / كٌمٌائى / مجموع -معها على حسابات الشركة مجتمعٌن الى من المجموعة )أ( مع اى من المجموعة )ب( كالتالى 

مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة  -محاسب / سهام طلعت محمود بدوى  -رئٌس مجلس االدارة  -سعد دمحم دمحم هالل 

 مجموعة )ب( تولٌع ثانى / محاسب / دمحم سٌد -مدٌر عام التخطٌط والمتابعة المالٌة  -محاسب / رٌهام رجائى حسٌن جمعة  -

 344031برلم       25105153محاسب ، تارٌخ :  -مدٌر عام بالحسابات العامة  -عبدالهادى عبدالؽنى 

مسعد عطٌة دمحم المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المتعامل معها وعلٌة تكون التولٌعات لدى البنون المتعامل  -  454

مجموعة )أ( تولٌع اول / كٌمٌائى /  -مع اى من المجموعة )ب( كالتالى  معها على حسابات الشركة مجتمعٌن الى من المجموعة )أ(

مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة وااللتصادٌة  -محاسب / سهام طلعت محمود بدوى  -رئٌس مجلس االدارة  -سعد دمحم دمحم هالل 

موعة )ب( تولٌع ثانى / محاسب / دمحم سٌد مج -مدٌر عام التخطٌط والمتابعة المالٌة  -محاسب / رٌهام رجائى حسٌن جمعة  -

 344031برلم       25105153محاسب ، تارٌخ :  -مدٌر عام بالحسابات العامة  -عبدالهادى عبدالؽنى 

 -مدٌر عام مساعد حسابات البنون  -دمحم محمود زكى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  / احمد دمحم احمد هٌكل  -  455

 344031برلم       25105153مدٌر عام مساعد التؤمٌن والضرائب ، تارٌخ :  -عٌد دمحم عبدالموى محاسب / وائل س

 -مدٌر عام مساعد حسابات البنون  -دمحم محمود زكى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  / احمد دمحم احمد هٌكل  -  456

 344031برلم       25105153والضرائب ، تارٌخ :  مدٌر عام مساعد التؤمٌن -محاسب / وائل سعٌد دمحم عبدالموى 

مدٌر عام مساعد حسابات البنون  -هاله عادل فإاد برعى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  / احمد دمحم احمد هٌكل  -  451

 344031   برلم    25105153مدٌر عام مساعد التؤمٌن والضرائب ، تارٌخ :  -محاسب / وائل سعٌد دمحم عبدالموى  -

مدٌر عام مساعد حسابات البنون  -هاله عادل فإاد برعى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  / احمد دمحم احمد هٌكل  -  451

 344031برلم       25105153مدٌر عام مساعد التؤمٌن والضرائب ، تارٌخ :  -محاسب / وائل سعٌد دمحم عبدالموى  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 -مدٌر عام مساعد حسابات البنون  -شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  / احمد دمحم احمد هٌكل  سعد دمحم دمحم هالل  -  450

 344031برلم       25105153مدٌر عام مساعد التؤمٌن والضرائب ، تارٌخ :  -محاسب / وائل سعٌد دمحم عبدالموى 

 -مدٌر عام مساعد حسابات البنون  -احمد هٌكل  سعد دمحم دمحم هالل  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  / احمد دمحم -  415

 344031برلم       25105153مدٌر عام مساعد التؤمٌن والضرائب ، تارٌخ :  -محاسب / وائل سعٌد دمحم عبدالموى 

 -ن مدٌر عام مساعد حسابات البنو -مسعد عطٌة دمحم المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  / احمد دمحم احمد هٌكل  -  411

 344031برلم       25105153مدٌر عام مساعد التؤمٌن والضرائب ، تارٌخ :  -محاسب / وائل سعٌد دمحم عبدالموى 

 -مدٌر عام مساعد حسابات البنون  -مسعد عطٌة دمحم المصبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  / احمد دمحم احمد هٌكل  -  412

 344031برلم       25105153ٌر عام مساعد التؤمٌن والضرائب ، تارٌخ : مد -محاسب / وائل سعٌد دمحم عبدالموى 

، تارٌخ :  2510/5/1لبول االستمالة اعتبارا من  -محمود احمد دمحم ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  413

 301010برلم       25105153

برلم       25105153رجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : نبٌل عباس باٌزٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خ -  414

425446 

برلم       25105153صفا نبٌل عباس بازٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  415

425446 

    25105154للوفاه ، تارٌخ :  دمحم سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن -  416

 304011برلم   

    25105154دمحم سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  411

 304011برلم   

    25105154اه ، تارٌخ : دمحم سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوف -  411

 304011برلم   

    25105154دمحم سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  410

 304011برلم   

برلم       25105154:  سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ -  425

304011 

برلم       25105154سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  421

304011 

برلم       25105154سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  422

304011 

برلم       25105154سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  423

304011 

دمحم سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن  -  424

نفردٌن وذلن فى كل ماٌخص تجاره الشركه اما الرهن وااللتراض او بٌع او جزء من المنشاه فٌلزم تولٌع كل الشركاء مجتمعٌن او م

 304011برلم       25105154، تارٌخ : 

ٌن مجتمعٌن دمحم سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامن -  425

او منفردٌن وذلن فى كل ماٌخص تجاره الشركه اما الرهن وااللتراض او بٌع او جزء من المنشاه فٌلزم تولٌع كل الشركاء مجتمعٌن 

 304011برلم       25105154، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 150 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن دمحم سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع لل -  426

او منفردٌن وذلن فى كل ماٌخص تجاره الشركه اما الرهن وااللتراض او بٌع او جزء من المنشاه فٌلزم تولٌع كل الشركاء مجتمعٌن 

 304011برلم       25105154، تارٌخ : 

اره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن دمحم سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االد -  421

او منفردٌن وذلن فى كل ماٌخص تجاره الشركه اما الرهن وااللتراض او بٌع او جزء من المنشاه فٌلزم تولٌع كل الشركاء مجتمعٌن 

 304011برلم       25105154، تارٌخ : 

حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او   سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  421

منفردٌن وذلن فى كل ماٌخص تجاره الشركه اما الرهن وااللتراض او بٌع او جزء من المنشاه فٌلزم تولٌع كل الشركاء مجتمعٌن ، 

 304011برلم       25105154تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد احمد  توصٌة بسٌطة  م -  420

منفردٌن وذلن فى كل ماٌخص تجاره الشركه اما الرهن وااللتراض او بٌع او جزء من المنشاه فٌلزم تولٌع كل الشركاء مجتمعٌن ، 

 304011برلم       25105154تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد احمد  شركة -  435

منفردٌن وذلن فى كل ماٌخص تجاره الشركه اما الرهن وااللتراض او بٌع او جزء من المنشاه فٌلزم تولٌع كل الشركاء مجتمعٌن ، 

 304011برلم       25105154تارٌخ : 

حمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او سمٌر عبد الكرٌم عبد الجواد ا -  431

منفردٌن وذلن فى كل ماٌخص تجاره الشركه اما الرهن وااللتراض او بٌع او جزء من المنشاه فٌلزم تولٌع كل الشركاء مجتمعٌن ، 

 304011برلم       25105154تارٌخ : 

برلم       25105154ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : سامٌه دمحم فرٌد  ش -  432

411401 

برلم       25105154سامٌه دمحم فرٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  433

411401 

برلم       25105154روج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : سامٌه دمحم فرٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خ -  434

411401 

برلم       25105154سامٌه دمحم فرٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  435

411401 

الى ساٌمه دمحم فرٌد لها منفرده ، تارٌخ :  سامٌه دمحم فرٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع -  436

 411401برلم       25105154

سامٌه دمحم فرٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع الى ساٌمه دمحم فرٌد لها منفرده ، تارٌخ :  -  431

 411401برلم       25105154

رٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع الى ساٌمه دمحم فرٌد لها منفرده ، تارٌخ : سامٌه دمحم فرٌد  شركة تضامن  مدٌر و ش -  431

 411401برلم       25105154

سامٌه دمحم فرٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع الى ساٌمه دمحم فرٌد لها منفرده ، تارٌخ :  -  430

 411401برلم       25105154

برلم       25105154وجٌه ٌوسؾ خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : فٌلٌب  -  445

425505 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 165 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105154فٌلٌب وجٌه ٌوسؾ خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  441

425505 

برلم       25105154ٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : مٌنا سامر رمزى عبدهللا  شركة تضامن  مد -  442

425505 

برلم       25105154مٌنا سامر رمزى عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  443

425505 

فته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن حسن على سناء الدٌن فرٌد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل ص -  444

برلم       25105154تعٌٌنة مدٌرا مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة بدال من السٌد / حمدى دمحم فرٌد الخطٌب ، تارٌخ :  -

251434 

متضامن حسن على سناء الدٌن فرٌد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن  -  445

برلم       25105154تعٌٌنة مدٌرا مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة بدال من السٌد / حمدى دمحم فرٌد الخطٌب ، تارٌخ :  -

251434 

حسن على سناء الدٌن فرٌد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  446

برلم       25105154ال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة بدال من السٌد / حمدى دمحم فرٌد الخطٌب ، تارٌخ : تعٌٌنة مدٌرا مسئو -

251434 

فٌلٌب وجٌه ٌوسؾ خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع / لتصبح موككلة للطرفٌن مجتمعٌن او  -  441

    25105154منهما  لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها و بعنوانها ، تارٌخ : منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

 425505برلم   

فٌلٌب وجٌه ٌوسؾ خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع / لتصبح موككلة للطرفٌن مجتمعٌن او  -  441

    25105154شركة وضمن اؼراضها و بعنوانها ، تارٌخ : منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما  لتحمٌك ؼرض ال

 425505برلم   

مٌنا سامر رمزى عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع / لتصبح موككلة للطرفٌن مجتمعٌن او  -  440

    25105154و بعنوانها ، تارٌخ : منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما  لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها 

 425505برلم   

مٌنا سامر رمزى عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع / لتصبح موككلة للطرفٌن مجتمعٌن او  -  455

    25105154:  منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما  لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها و بعنوانها ، تارٌخ

 425505برلم   

دٌفٌد مكرم عبدالمسٌح ممار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  451

 220151برلم       25105154

دٌفٌد مكرم عبدالمسٌح ممار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  452

 220151برلم       25105154

ماجد مكرم عبد المسٌح ممار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  453

 220151برلم       25105154

ماجد مكرم عبد المسٌح ممار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  454

 220151برلم       25105154

دٌفٌد مكرم عبدالمسٌح ممار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد /   -  455

مكرم عبد المسٌح ممار / وماجد مكرم عبد المسٌح ممار / و رامى مكرم عبد المسٌح ممار وصفا مكرم عبدالمسٌح ممار فمط 

 220151برلم       25105154و منفردٌن ، تارٌخ : مجتمعٌن ا
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 161 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

دٌفٌد مكرم عبدالمسٌح ممار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد /   -  456

المسٌح ممار فمط مكرم عبد المسٌح ممار / وماجد مكرم عبد المسٌح ممار / و رامى مكرم عبد المسٌح ممار وصفا مكرم عبد

 220151برلم       25105154مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ماجد مكرم عبد المسٌح ممار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد /   -  451

المسٌح ممار وصفا مكرم عبدالمسٌح ممار فمط مكرم عبد المسٌح ممار / وماجد مكرم عبد المسٌح ممار / و رامى مكرم عبد 

 220151برلم       25105154مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ماجد مكرم عبد المسٌح ممار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن السٌد /   -  451

ح ممار / و رامى مكرم عبد المسٌح ممار وصفا مكرم عبدالمسٌح ممار فمط مكرم عبد المسٌح ممار / وماجد مكرم عبد المسٌ

 220151برلم       25105154مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

وائل حسنى عمر خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافه صالحٌات للسٌد / وائل حسنى عمر خلٌل حك  -  450

لن الرهن وااللتراض وكذلن التعالدات والمعامالت او البٌع للؽٌر او الشراء الصول الشركه االداره والتولٌع امام البنون وكذ

ومنموالتها ومنتجاتها الطبٌه والبٌطرٌه و مستحضراتها و له حك توكٌل الؽٌر فى التعامل مع البنون و الشركات او اى جهة اخرى 

ى التزامات او حموق للشركة لدى الؽٌر بتوكٌل مولع منه و ذلن سواء كانت حكومٌة او ؼٌر حكومٌة او هٌئات و فى حال وجود ا

 413231برلم       25105154باسم الشركة و للمٌام باؼراضها ، تارٌخ : 

عمار محمود عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع الى ساٌمه دمحم فرٌد لها منفرده ،  -  465

 411401برلم       25105155تارٌخ : 

عمار محمود عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع الى ساٌمه دمحم فرٌد لها منفرده ،  -  461

 411401برلم       25105155تارٌخ : 

 فرٌد لها منفرده ، عمار محمود عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع الى ساٌمه دمحم -  462

 411401برلم       25105155تارٌخ : 

عمار محمود عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع الى ساٌمه دمحم فرٌد لها منفرده ،  -  463

 411401برلم       25105155تارٌخ : 

تعدٌل بند االداره والتولٌع الى ساٌمه دمحم فرٌد لها منفرده ، تارٌخ : عمرو سعٌد عبد السمٌع  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  464

 411401برلم       25105155

عمرو سعٌد عبد السمٌع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع الى ساٌمه دمحم فرٌد لها منفرده ، تارٌخ  -  465

 411401برلم       25105155: 

عٌد عبد السمٌع  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع الى ساٌمه دمحم فرٌد لها منفرده ، تارٌخ : عمرو س -  466

 411401برلم       25105155

عمرو سعٌد عبد السمٌع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع الى ساٌمه دمحم فرٌد لها منفرده ، تارٌخ  -  461

 411401برلم       25105155: 

    25105155عمار محمود عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  461

 411401برلم   

    25105155عمار محمود عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  460

 411401م   برل

    25105155عمار محمود عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  415

 411401برلم   
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    25105155عمار محمود عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  411

 411401برلم   

برلم       25105155عمرو سعٌد عبد السمٌع  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  412

411401 

    25105155عمرو سعٌد عبد السمٌع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  413

 411401برلم   

برلم       25105155السمٌع  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عمرو سعٌد عبد  -  414

411401 

    25105155عمرو سعٌد عبد السمٌع  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  415

 411401برلم   

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح/االدارة و التولٌع ل   منار عبدالسمٌع احمد عبدالسمٌع -  416

 301116برلم       25105151دمحم دمحم محمود الجندى و منار عبدالسمٌع احمد عبدالسمٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح/االدارة و التولٌع ل منار عبدالسمٌع احمد عبدالسمٌع  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعد -  411

 301116برلم       25105151دمحم دمحم محمود الجندى و منار عبدالسمٌع احمد عبدالسمٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

التولٌع ل دمحم دمحم عالء دمحم حنفى حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح/االدارة و  -  411

 301116برلم       25105151محمود الجندى و منار عبدالسمٌع احمد عبدالسمٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عالء دمحم حنفى حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح/االدارة و التولٌع ل دمحم دمحم  -  410

 301116برلم       25105151عبدالسمٌع احمد عبدالسمٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : محمود الجندى و منار 

منار عبدالسمٌع احمد عبدالسمٌع  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه و استلم كافه حمولة ، تارٌخ :  -  415

 301116برلم       25105151

ضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه و استلم كافه حمولة ، تارٌخ : منار عبدالسمٌع احمد عبدالسمٌع  شركة ت -  411

 301116برلم       25105151

    25105151عالء دمحم حنفى حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركه و استلم كافه حمولة ، تارٌخ :  -  412

 301116برلم   

    25105151شرٌن  خرج من الشركه و استلم كافه حمولة ، تارٌخ :  عالء دمحم حنفى حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و -  413

 301116برلم   

برلم       25105151دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  414

155216 

برلم       25105151من الشركة لوفاتة ، تارٌخ : دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج  -  415

155216 

برلم       25105151دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  416

155216 

برلم       25105151ٌخ : دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تار -  411

155216 

برلم       25105151دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  411

155216 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 163 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 برلم      25105151دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  410

155216 

برلم       25105151نادٌه عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  405

155216 

برلم       25105151نادٌه عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  401

155216 

برلم       25105151بدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ : نادٌه ع -  402

155216 

برلم       25105151نادٌه عبدالرحمن دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  403

155216 

برلم       25105151ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ : نادٌه عبدالرحمن دمحم حسٌن  توص -  404

155216 

برلم       25105151نادٌه عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  405

155216 

برلم       25105151خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  نادٌه عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  406

155216 

برلم       25105151نادٌه عبدالرحمن دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  401

155216 

برلم       25105151:  عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ -  401

155216 

برلم       25105151عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  400

155216 

برلم       25105151عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  555

155216 

برلم       25105151عبدالرحمن دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  551

155216 

برلم       25105151عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  552

155216 

برلم       25105151شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  -  553

155216 

برلم       25105151احمد عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  554

155216 

برلم       25105151كة لوفاتة ، تارٌخ : احمد عبدالرحمن دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشر -  555

155216 

برلم       25105151احمد عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  556

155216 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 164 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105151احمد عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  551

155216 

برلم       25105151عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  551

155216 

برلم       25105151عبدالرحمن دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  550

155216 

برلم       25105151بد الرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ : دمحم ع -  515

155216 

برلم       25105151دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  511

155216 

برلم       25105151صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ : احمد عبدالرحمن دمحم حسٌن  تو -  512

155216 

برلم       25105151احمد عبدالرحمن دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  513

155216 

برلم       25105151رج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ : احمد عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خ -  514

155216 

برلم       25105151احمد عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  515

155216 

كاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشر -  516

حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل 

تارٌخ  وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ،

 155216برلم       25105151: 

دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم  -  511

وتحصٌل  حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع

وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ 

 155216برلم       25105151: 

د الرحمن دمحم دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عب -  511

حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل 

وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ 

 155216برلم       25105151: 

دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم  -  510

حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل 

ات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ وصرؾ الشٌك

 155216برلم       25105151: 

دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم  -  525

والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل  حسٌن

وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ 

 155216برلم       25105151: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 165 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم  -  521

حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل 

ن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة ع

 155216برلم       25105151: 

نادٌه عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم  -  522

بدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل حسٌن والسٌد / ابو بكر ع

وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ 

 155216برلم       25105151: 

ن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم نادٌه عبدالرحم -  523

حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل 

الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ  وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة

 155216برلم       25105151: 

نادٌه عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم  -  524

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل  حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن

وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ 

 155216برلم       25105151: 

تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم نادٌه عبدالرحمن دمحم حسٌن  شركة  -  525

حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل 

الفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات وا

 155216برلم       25105151: 

نادٌه عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم  -  526

ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل  حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن

وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ 

 155216برلم       25105151: 

حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم   نادٌه عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  521

حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل 

لسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة ا

 155216برلم       25105151: 

نادٌه عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم  -  521

بات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسا

وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ 

 155216برلم       25105151: 

ٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم نادٌه عبدالرحمن دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتول -  520

حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل 

لشركة ، تارٌخ وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض ا

 155216برلم       25105151: 

عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  -  535

اع وتحصٌل وصرؾ والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌد

الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

 155216برلم       25105151
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رحمن دمحم حسٌن عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد ال -  531

والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل وصرؾ 

الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

 155216لم   بر    25105151

عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  -  532

والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل وصرؾ 

ع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : الشٌكات والتولٌ

 155216برلم       25105151

عبدالرحمن دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  -  533

عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل وصرؾ  والسٌد / ابو بكر

الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

 155216برلم       25105151

 حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن عبدالرحمن دمحم -  534

والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل وصرؾ 

هات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الج

 155216برلم       25105151

عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  -  535

و منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل وصرؾ والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن ا

الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

 155216برلم       25105151

ن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم احمد عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  536

حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل 

م كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد وله

 155216برلم       25105151: 

احمد عبدالرحمن دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم  -  531

الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل  حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح

وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ 

 155216برلم       25105151: 

والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم احمد عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة  -  531

حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل 

ؼرض الشركة ، تارٌخ  وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك

 155216برلم       25105151: 

احمد عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم  -  530

لسحب واالٌداع وتحصٌل حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون وا

وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ 

 155216برلم       25105151: 

دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد /  -  545

والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل وصرؾ 

الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

 155216برلم       25105151
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عبدالرحمن دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  -  541

والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل وصرؾ 

ات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : الشٌك

 155216برلم       25105151

دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم  -  542

والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل  حسٌن

وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ 

 155216برلم       25105151: 

دمحم عبد الرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم  -  543

حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل 

عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة 

 155216برلم       25105151: 

احمد عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم  -  544

بدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل حسٌن والسٌد / ابو بكر ع

وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ 

 155216برلم       25105151: 

دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم  احمد عبدالرحمن -  545

حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل 

لجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة ا

 155216برلم       25105151: 

احمد عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم  -  546

تمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مج

وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالفراد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ 

 155216برلم       25105151: 

طة  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشركاء السٌد / دمحم عبد الرحمن دمحم احمد عبدالرحمن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌ -  541

حسٌن والسٌد / ابو بكر عبدالرحمن دمحم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك فتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع وتحصٌل 

راد ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ وصرؾ الشٌكات والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات والهٌئات واالف

 155216برلم       25105151: 

اسماعٌل حسن محمود دمحم ٌحٌى رشدان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌران وظٌفتهم منفردٌن او مجتمعٌن  -  541

هما منفردٌن او مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة ٌمثل المدٌران الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ول     -لمدة ؼٌر محددة 

الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به من عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و فتح الحسابات لدى 

الوحدات والمنموالت والمركبات ولهما البنون والصرؾ منها وؼلمها والتولٌع على عمود الشراء والبٌع لالراضى والعمارات و

 245644برلم       25105151وحدهما تمثٌل الشركة امام الكافة وتعٌٌن  وولؾ وعزل ، تارٌخ : 

حسن محمود دمحم ٌحٌى رشدان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌران وظٌفتهم منفردٌن او مجتمعٌن لمدة ؼٌر  -  540

مدٌران الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهما منفردٌن او مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة ٌمثل ال     -محددة 

والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به من عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و فتح الحسابات لدى البنون 

مود الشراء والبٌع لالراضى والعمارات والوحدات والمنموالت والمركبات ولهما وحدهما والصرؾ منها وؼلمها والتولٌع على ع

 245644برلم       25105151تمثٌل الشركة امام الكافة وتعٌٌن  وولؾ وعزل ، تارٌخ : 

باتهم واجورهم اسماعٌل حسن محمود دمحم ٌحٌى رشدان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرت -  555

ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 
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تتعلك باعمال الشركة وشراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمعدات والتولٌع على عمود  االلتراض والرهن من البنون وترتٌبها 

 245644برلم       25105151:  ، تارٌخ

حسن محمود دمحم ٌحٌى رشدان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم  -  551

اعمال ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ب

الشركة وشراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمعدات والتولٌع على عمود  االلتراض والرهن من البنون وترتٌبها ، تارٌخ : 

 245644برلم       25105151

مٌد عبد الحمٌد موسى عبد الحمٌد الراسى  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  استمالة السٌد / عبد الحمٌد موسى عبد الح -  552

 426202برلم       25105151الراسى مدٌرا للتخلٌص الجمركى ممثال عن الشركة ، تارٌخ : 

برلم       25105151، تارٌخ :  2510/2/15اعتبارا من  -جمال دمحم اسماعٌل على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دهب  -  553

15551 

برلم       25105151، تارٌخ :  2510/2/15اعتبارا من  - جمال دمحم اسماعٌل على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دهب -  554

15551 

اشرؾ عبدالعال دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  555

 354131برلم       25105151

ٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اشرؾ عبدالعال دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشر -  556

 354131برلم       25105151

اشرؾ عبدالعال دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  551

 354131برلم       25105151

روج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اشرؾ عبدالعال دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خ -  551

 354131برلم       25105151

    25105151عمرو دمحم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  550

 354131برلم   

    25105151روج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عمرو دمحم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خ -  565

 354131برلم   

    25105151عمرو دمحم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  561

 354131برلم   

    25105151روج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عمرو دمحم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خ -  562

 354131برلم   

اشرؾ عبدالعال دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عمرو دمحم دمحم على شحاته  -  563

 354131برلم       25105151منفردا وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

اشرؾ عبدالعال دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عمرو دمحم دمحم على شحاته  -  564

 354131برلم       25105151منفردا وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

امن عمرو دمحم دمحم على شحاته اشرؾ عبدالعال دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن المتض -  565

 354131برلم       25105151منفردا وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

اشرؾ عبدالعال دمحم على  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عمرو دمحم دمحم على شحاته  -  566

 354131م   برل    25105151منفردا وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 160 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عمرو دمحم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عمرو دمحم دمحم على شحاته منفردا  -  561

 354131برلم       25105151وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

ٌن المتضامن عمرو دمحم دمحم على شحاته منفردا عمرو دمحم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشر -  561

 354131برلم       25105151وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

عمرو دمحم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عمرو دمحم دمحم على شحاته منفردا  -  560

 354131برلم       25105151وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

عمرو دمحم دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عمرو دمحم دمحم على شحاته منفردا  -  515

 354131برلم       25105151وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

على إضافة صالحٌات واختصاصات للمهندس / عادل رفعت ادٌب  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمة  -  511

رئٌس مجلس اإلدارة بؤن ٌكون له منفرداً الحك فً التعامل والتولٌع نٌابة عن الشركة وباسمها وضمن  –عادل رفعت ادٌب 

اع الخاص أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والوزارات والهٌئات المختلفة والمطاع العام ولطاع األعمال والمط

بكافة أشكالهم والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بجمٌع لطاعتها المختلفة ومصلحة الضرائب المصرٌة ومصلحة الضرائب 

 241514برلم       25105151على المٌمة المضافة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل ومصلحة ، تارٌخ : 

اهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمة على إضافة صالحٌات واختصاصات للمهندس / عادل عادل رفعت ادٌب  شركة مس -  512

رئٌس مجلس اإلدارة بؤن ٌكون له منفرداً الحك فً التعامل والتولٌع نٌابة عن الشركة وباسمها وضمن أؼراضها أمام  –رفعت ادٌب 

المطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والوزارات والهٌئات المختلفة و

والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة بجمٌع لطاعتها المختلفة ومصلحة الضرائب المصرٌة ومصلحة الضرائب على المٌمة 

 241514برلم       25105151المضافة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل ومصلحة ، تارٌخ : 

عادل رفعت ادٌب  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  الجمارن المصرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات  -  513

والواردات وحك التولٌع منفرداً أمام كافة البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والصرؾ بصفة عامة والتولٌع على الشٌكات 

حوٌل الحسابات وحك االلتراض من البنون والرهن ألصول الشركة والتولٌع على عمود واإلفراج عن رأس المال وفتح وؼلك وت

المرض والرهن واستصدار خطابات وشهادات الضمان واالعتمادات المستندٌة  كل ذلن باسم الشركة ولصالحها  وحك التولٌع على 

 241514برلم       25105151، تارٌخ :  عمود التؤسٌس باسم الشركة وتوكٌل الؽٌر فً التولٌع على عمود التؤسٌس وحك

عادل رفعت ادٌب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الجمارن المصرٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات  -  514

والواردات وحك التولٌع منفرداً أمام كافة البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والصرؾ بصفة عامة والتولٌع على الشٌكات 

اج عن رأس المال وفتح وؼلك وتحوٌل الحسابات وحك االلتراض من البنون والرهن ألصول الشركة والتولٌع على عمود واإلفر

المرض والرهن واستصدار خطابات وشهادات الضمان واالعتمادات المستندٌة  كل ذلن باسم الشركة ولصالحها  وحك التولٌع على 

 241514برلم       25105151التولٌع على عمود التؤسٌس وحك ، تارٌخ : عمود التؤسٌس باسم الشركة وتوكٌل الؽٌر فً 

عادل رفعت ادٌب  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  التولٌع على عمود التعدٌل التً توافك علٌها الجمعٌة العامة  -  515

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ؼٌر العادٌة أمام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك والحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً 

 ومكافؤتهم وله حك إبرام كافة العمود االبتدائٌة والنهائٌة والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل كل ما

برلم       25105151سبك باسم الشركة ولصالحها وله منفرداً حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

241514 

عادل رفعت ادٌب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التولٌع على عمود التعدٌل التً توافك علٌها الجمعٌة العامة ؼٌر  -  516

العادٌة أمام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك والحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم 

م وله حك إبرام كافة العمود االبتدائٌة والنهائٌة والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل كل ما ومكافؤته

برلم       25105151سبك باسم الشركة ولصالحها وله منفرداً حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

241514 

 323045برلم       25105151ٌد عبد المالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : اكرامى كمال ج -  511

 323045برلم       25105151اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  511



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 323045برلم       25105151رج للوفاه ، تارٌخ : اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خ -  510

 323045برلم       25105151اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  515

 323045برلم       25105151اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  511

 323045برلم       25105151اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  512

 323045برلم       25105151كمال جٌد عبدالمالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  513

 323045برلم       25105151و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  كمال جٌد عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  514

 323045برلم       25105151كمال جٌد عبدالمالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  515

 323045برلم       25105151كمال جٌد عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  516

 323045برلم       25105151كمال جٌد عبدالمالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  511

 323045برلم       25105151كمال جٌد عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  511

برلم       25105151موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ : نادٌه اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن  -  510

323045 

برلم       25105151نادٌه اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  505

323045 

برلم       25105151نادٌه اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  501

323045 

برلم       25105151نادٌه اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  502

323045 

برلم       25105151نادٌه اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  503

323045 

برلم       25105151اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ : نادٌه  -  504

323045 

برلم       25105151كمال اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  505

323045 

برلم       25105151سٌطة  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ : كمال اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة ب -  506

323045 

برلم       25105151كمال اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  501

323045 

برلم       25105151:  كمال اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ -  501

323045 

برلم       25105151كمال اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  500

323045 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105151كمال اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  655

323045 

برلم       25105151فٌلوباتٌر اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  651

323045 

برلم       25105151فٌلوباتٌر اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  652

323045 

برلم       25105151د عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ : فٌلوباتٌر اكرامى كمال جٌ -  653

323045 

برلم       25105151فٌلوباتٌر اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  654

323045 

برلم       25105151شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  فٌلوباتٌر اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  -  655

323045 

برلم       25105151فٌلوباتٌر اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  656

323045 

ولٌع لتصبح / موكلة الى الشرٌن اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والت -  651

المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون والتعامل 

 323045برلم       25105151معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

ن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى الشرٌن اكرامى كمال جٌد عبد المال -  651

المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون والتعامل 

 323045برلم       25105151معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى الشرٌن  -  650

المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون والتعامل 

 323045برلم       25105151الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ :  معها ومع كافة

اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى الشرٌن  -  615

لحصول على تسهٌالت من البنون والتعامل المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و ا

 323045برلم       25105151معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى الشرٌن  -  611

جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون والتعامل المتضامن السٌد/ اكرامى كمال 

 323045برلم       25105151معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

بح / موكلة الى الشرٌن اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتص -  612

المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون والتعامل 

 323045برلم       25105151معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى الشرٌن المتضامن كمال جٌد عبدالمالن  شركة تضامن  م -  613

السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون والتعامل معها ومع 

 323045برلم       25105151كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

كمال جٌد عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى الشرٌن المتضامن  -  614

السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون والتعامل معها ومع 

 323045برلم       25105151لهٌئات ، تارٌخ : كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع ا
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كمال جٌد عبدالمالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى الشرٌن المتضامن  -  615

امل معها ومع السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون والتع

 323045برلم       25105151كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

كمال جٌد عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى الشرٌن المتضامن  -  616

تجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون والتعامل معها ومع السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن ال

 323045برلم       25105151كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

كمال جٌد عبدالمالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى الشرٌن المتضامن  -  611

جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون والتعامل معها ومع  السٌد/ اكرامى كمال

 323045برلم       25105151كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

كلة الى الشرٌن المتضامن كمال جٌد عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / مو -  611

السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون والتعامل معها ومع 

 323045برلم       25105151كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

ضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى الشرٌن نادٌه اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة ت -  610

المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون والتعامل 

 323045برلم       25105151معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

نادٌه اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى  -  625

الشرٌن المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون 

 323045برلم       25105151الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ :  والتعامل معها ومع كافة الجهات

نادٌه اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى الشرٌن  -  621

ل على تسهٌالت من البنون والتعامل المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصو

 323045برلم       25105151معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

نادٌه اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى  -  622

جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون  الشرٌن المتضامن السٌد/ اكرامى كمال

 323045برلم       25105151والتعامل معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

لتصبح / موكلة الى الشرٌن  نادٌه اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع -  623

المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون والتعامل 

 323045برلم       25105151معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

الن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى نادٌه اكرامى كمال جٌد عبد الم -  624

الشرٌن المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون 

 323045برلم       25105151والتعامل معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

كمال اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى  -  625

الشرٌن المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون 

 323045برلم       25105151افة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : والتعامل معها ومع ك

كمال اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى  -  626

رى و الحصول على تسهٌالت من البنون الشرٌن المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجا

 323045برلم       25105151والتعامل معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

كمال اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى  -  621

امى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون الشرٌن المتضامن السٌد/ اكر

 323045برلم       25105151والتعامل معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 
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والتولٌع لتصبح / موكلة الى كمال اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة  -  621

الشرٌن المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون 

 323045برلم       25105151والتعامل معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى كمال اكرامى كمال جٌد  -  620

الشرٌن المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون 

 323045برلم       25105151والتعامل معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

كمال اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى  -  635

الشرٌن المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون 

 323045برلم       25105151ا ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : والتعامل معه

فٌلوباتٌر اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى  -  631

الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون الشرٌن المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود 

 323045برلم       25105151والتعامل معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

فٌلوباتٌر اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى  -  632

متضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون الشرٌن ال

 323045برلم       25105151والتعامل معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

صى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى فٌلوباتٌر اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن مو -  633

الشرٌن المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون 

 323045برلم       25105151والتعامل معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

فٌلوباتٌر اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى  -  634

الشرٌن المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون 

 323045برلم       25105151وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ :  والتعامل معها ومع كافة الجهات الحكومٌة

فٌلوباتٌر اكرامى كمال جٌد عبد المالن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى  -  635

تسهٌالت من البنون  الشرٌن المتضامن السٌد/ اكرامى كمال جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على

 323045برلم       25105151والتعامل معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

فٌلوباتٌر اكرامى كمال جٌد عبد المالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكلة الى  -  636

جٌد عبد المالن وكذلن اجراء عمود الرهن التجارى و الحصول على تسهٌالت من البنون الشرٌن المتضامن السٌد/ اكرامى كمال 

 323045برلم       25105151والتعامل معها ومع كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات ، تارٌخ : 

 301010رلم   ب    25105151ٌاسر على رضوان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لمطاع العملٌات ، تارٌخ :  -  631

 301010برلم       25105151احمد فإاد ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  لمطاع العملٌات ، تارٌخ :  -  631

برلم       25105151احمد دمحم مصطفى المدرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لمطاع العملٌات ، تارٌخ :  -  630

301010 

 301010برلم       25105151لى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لمطاع العملٌات ، تارٌخ : احمد فاروق دمحم دسو -  645

برلم       25105151عمر عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لمطاع العملٌات ، تارٌخ :  -  641

301010 

 301010برلم       25105151، تارٌخ :  ٌاسر على رضوان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  642

 301010برلم       25105151احمد فإاد ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  643

 301010برلم       25105151احمد دمحم مصطفى المدرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  644
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 301010برلم       25105151شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : احمد فاروق دمحم دسولى   -  645

 301010برلم       25105151عمر عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  646

الستثمارات المالٌه ، تارٌخ : ٌاسر على رضوان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه باٌونٌرز المابضه ل -  641

 301010برلم       25105151

احمد فإاد ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن شركه باٌونٌرز المابضه لالستثمارات المالٌه ، تارٌخ :  -  641

 301010برلم       25105151

ممثال عن شركه باٌونٌرز المابضه لالستثمارات المالٌه ،  احمد دمحم مصطفى المدرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  640

 301010برلم       25105151تارٌخ : 

احمد فاروق دمحم دسولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه باٌونٌرز المابضه لالستثمارات المالٌه ،  -  655

 301010برلم       25105151تارٌخ : 

بدالرحمن السٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركه باٌونٌرز المابضه لالستثمارات عمر عبدالعزٌز ع -  651

 301010برلم       25105151المالٌه ، تارٌخ : 

ٌاسر على رضوان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه باٌونٌرز المابضه لالستثمارات المالٌه ، تارٌخ :  -  652

 301010برلم       25105151

احمد فإاد ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن شركه باٌونٌرز المابضه لالستثمارات المالٌه ، تارٌخ :  -  653

 301010برلم       25105151

مارات المالٌه ، احمد دمحم مصطفى المدرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه باٌونٌرز المابضه لالستث -  654

 301010برلم       25105151تارٌخ : 

احمد فاروق دمحم دسولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه باٌونٌرز المابضه لالستثمارات المالٌه ،  -  655

 301010برلم       25105151تارٌخ : 

س ادارة  ممثال عن شركه باٌونٌرز المابضه لالستثمارات عمر عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجل -  656

 301010برلم       25105151المالٌه ، تارٌخ : 

منح  -ٌاسر على رضوان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة  -  651

الؾ جنٌة مصرى كل من السٌد /  155على التحوٌالت التى مبالؽها دون  صالحٌات التولٌع على الشٌكات على النحو التالى / ٌولع

ٌولع على الشٌكات التى مبالؽها  -نائب مدٌر العملٌات مجتمعٌن  -محمود سعٌد دمحم عطٌة  -والسٌد  -المدٌر المالى  -ولٌد متولى طة 

 -رئٌس مجلس االدارة  -ٌز عبدالرحمن السٌسى الؾ جنٌة مصرى الثتٌن مجتمعٌن من السادة السٌد / عمر عبدالعز 555ما دون 

 301010برلم       25105151عضو منتدب ، تارٌخ :  -والسٌد / احمد فإاد ابراهٌم دمحم 

منح  -احمد فإاد ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة  -  651

الؾ جنٌة مصرى كل من السٌد /  155شٌكات على النحو التالى / ٌولع على التحوٌالت التى مبالؽها دون صالحٌات التولٌع على ال

ٌولع على الشٌكات التى مبالؽها  -نائب مدٌر العملٌات مجتمعٌن  -محمود سعٌد دمحم عطٌة  -والسٌد  -المدٌر المالى  -ولٌد متولى طة 

 -رئٌس مجلس االدارة  -من السادة السٌد / عمر عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى الؾ جنٌة مصرى الثتٌن مجتمعٌن  555ما دون 

 301010برلم       25105151عضو منتدب ، تارٌخ :  -والسٌد / احمد فإاد ابراهٌم دمحم 

 -مالٌة احمد دمحم مصطفى المدرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات ال -  650

الؾ جنٌة مصرى كل من  155منح صالحٌات التولٌع على الشٌكات على النحو التالى / ٌولع على التحوٌالت التى مبالؽها دون 

ٌولع على الشٌكات التى  -نائب مدٌر العملٌات مجتمعٌن  -محمود سعٌد دمحم عطٌة  -والسٌد  -المدٌر المالى  -السٌد / ولٌد متولى طة 

رئٌس مجلس  -الؾ جنٌة مصرى الثتٌن مجتمعٌن من السادة السٌد / عمر عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى  555 مبالؽها ما دون

 301010برلم       25105151عضو منتدب ، تارٌخ :  -والسٌد / احمد فإاد ابراهٌم دمحم  -االدارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

منح  -ة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات المالٌة احمد فاروق دمحم دسولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شرك -  665

الؾ جنٌة مصرى كل من السٌد /  155صالحٌات التولٌع على الشٌكات على النحو التالى / ٌولع على التحوٌالت التى مبالؽها دون 

ع على الشٌكات التى مبالؽها ٌول -نائب مدٌر العملٌات مجتمعٌن  -محمود سعٌد دمحم عطٌة  -والسٌد  -المدٌر المالى  -ولٌد متولى طة 

 -رئٌس مجلس االدارة  -الؾ جنٌة مصرى الثتٌن مجتمعٌن من السادة السٌد / عمر عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى  555ما دون 

 301010برلم       25105151عضو منتدب ، تارٌخ :  -والسٌد / احمد فإاد ابراهٌم دمحم 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة باٌونٌرز المابضة لالستثمارات  عمر عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى  -  661

الؾ جنٌة مصرى  155منح صالحٌات التولٌع على الشٌكات على النحو التالى / ٌولع على التحوٌالت التى مبالؽها دون  -المالٌة 

ٌولع على  -نائب مدٌر العملٌات مجتمعٌن  - عطٌة محمود سعٌد دمحم -والسٌد  -المدٌر المالى  -كل من السٌد / ولٌد متولى طة 

 -الؾ جنٌة مصرى الثتٌن مجتمعٌن من السادة السٌد / عمر عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى  555الشٌكات التى مبالؽها ما دون 

 301010برلم       25105151عضو منتدب ، تارٌخ :  -والسٌد / احمد فإاد ابراهٌم دمحم  -رئٌس مجلس االدارة 

ٌولع على  -ٌاسر على رضوان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والسٌد / ولٌد متولى طة متولى المدٌر المالى  -  662

رئٌس مجلس االدارة  -الؾ جنٌة مصرى كال من السٌد / عمر عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى  555الشٌكات التى مبالؽها تزٌد عن 

تفوٌض كال من السٌد / عمر  -المدٌر المالى مجتمعٌن  -والسٌد / ولٌد متولى طة  -عضو منتدب  - والسٌد / احمد فإاد ابراهٌم دمحم -

عضو منتدب مجتمعٌن بالتولٌع امام  -والسٌد / احمد فإاد ابراهٌم دمحم  -ارة \رئٌس مجلس اال -عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى 

 301010برلم       25105151ات ، تارٌخ : البنون فى اتمام كافة االعمال المصرفٌة من فتح الحساب

ٌولع على الشٌكات  -احمد فإاد ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  والسٌد / ولٌد متولى طة متولى المدٌر المالى  -  663

والسٌد  -دارة رئٌس مجلس اال -الؾ جنٌة مصرى كال من السٌد / عمر عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى  555التى مبالؽها تزٌد عن 

تفوٌض كال من السٌد / عمر  -المدٌر المالى مجتمعٌن  -والسٌد / ولٌد متولى طة  -عضو منتدب  -/ احمد فإاد ابراهٌم دمحم 

عضو منتدب مجتمعٌن بالتولٌع امام  -والسٌد / احمد فإاد ابراهٌم دمحم  -ارة \رئٌس مجلس اال -عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى 

 301010برلم       25105151م كافة االعمال المصرفٌة من فتح الحسابات ، تارٌخ : البنون فى اتما

ٌولع على  -احمد دمحم مصطفى المدرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والسٌد / ولٌد متولى طة متولى المدٌر المالى  -  664

رئٌس مجلس االدارة  -عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى الؾ جنٌة مصرى كال من السٌد / عمر  555الشٌكات التى مبالؽها تزٌد عن 

تفوٌض كال من السٌد / عمر  -المدٌر المالى مجتمعٌن  -والسٌد / ولٌد متولى طة  -عضو منتدب  -والسٌد / احمد فإاد ابراهٌم دمحم  -

منتدب مجتمعٌن بالتولٌع امام عضو  -والسٌد / احمد فإاد ابراهٌم دمحم  -ارة \رئٌس مجلس اال -عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى 

 301010برلم       25105151البنون فى اتمام كافة االعمال المصرفٌة من فتح الحسابات ، تارٌخ : 

ٌولع على  -احمد فاروق دمحم دسولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والسٌد / ولٌد متولى طة متولى المدٌر المالى  -  665

رئٌس مجلس االدارة  -الؾ جنٌة مصرى كال من السٌد / عمر عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى  555عن  الشٌكات التى مبالؽها تزٌد

تفوٌض كال من السٌد / عمر  -المدٌر المالى مجتمعٌن  -والسٌد / ولٌد متولى طة  -عضو منتدب  -والسٌد / احمد فإاد ابراهٌم دمحم  -

عضو منتدب مجتمعٌن بالتولٌع امام  -والسٌد / احمد فإاد ابراهٌم دمحم  - ارة\رئٌس مجلس اال -عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى 

 301010برلم       25105151البنون فى اتمام كافة االعمال المصرفٌة من فتح الحسابات ، تارٌخ : 

 -المدٌر المالى  عمر عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌد / ولٌد متولى طة متولى -  666

رئٌس  -الؾ جنٌة مصرى كال من السٌد / عمر عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى  555ٌولع على الشٌكات التى مبالؽها تزٌد عن 

تفوٌض كال  -المدٌر المالى مجتمعٌن  -والسٌد / ولٌد متولى طة  -عضو منتدب  -والسٌد / احمد فإاد ابراهٌم دمحم  -مجلس االدارة 

عضو منتدب مجتمعٌن  -والسٌد / احمد فإاد ابراهٌم دمحم  -ارة \رئٌس مجلس اال -عمر عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى  من السٌد /

 301010برلم       25105151بالتولٌع امام البنون فى اتمام كافة االعمال المصرفٌة من فتح الحسابات ، تارٌخ : 

دارة  والسحب واالٌداع وفما للصالحٌات المالٌة الممررة والتولٌع على ٌاسر على رضوان  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  661

كافة العمود المرتبطة بذلن دون حك االلتراض او الرهن وفى حال عدم تواجد اى منهما ٌموم السٌد ولٌد متولى طة متولى المدٌر 

 301010برلم       25105151المالى بالتولٌع محلة ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  والسحب واالٌداع وفما للصالحٌات المالٌة الممررة والتولٌع على كافة احمد فإاد  -  661

العمود المرتبطة بذلن دون حك االلتراض او الرهن وفى حال عدم تواجد اى منهما ٌموم السٌد ولٌد متولى طة متولى المدٌر المالى 

 301010برلم       25105151بالتولٌع محلة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

احمد دمحم مصطفى المدرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والسحب واالٌداع وفما للصالحٌات المالٌة الممررة والتولٌع  -  660

على كافة العمود المرتبطة بذلن دون حك االلتراض او الرهن وفى حال عدم تواجد اى منهما ٌموم السٌد ولٌد متولى طة متولى 

 301010برلم       25105151ى بالتولٌع محلة ، تارٌخ : المدٌر المال

احمد فاروق دمحم دسولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والسحب واالٌداع وفما للصالحٌات المالٌة الممررة والتولٌع  -  615

سٌد ولٌد متولى طة متولى على كافة العمود المرتبطة بذلن دون حك االلتراض او الرهن وفى حال عدم تواجد اى منهما ٌموم ال

 301010برلم       25105151المدٌر المالى بالتولٌع محلة ، تارٌخ : 

عمر عبدالعزٌز عبدالرحمن السٌسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والسحب واالٌداع وفما للصالحٌات المالٌة  -  611

اض او الرهن وفى حال عدم تواجد اى منهما ٌموم السٌد ولٌد الممررة والتولٌع على كافة العمود المرتبطة بذلن دون حك االلتر

 301010برلم       25105151متولى طة متولى المدٌر المالى بالتولٌع محلة ، تارٌخ : 

شرٌؾ مصطفً الجبلً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة بولى سٌرؾ لالسمدة  -  612

االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌة لمجلس االدارة وتفوٌض السٌد الدكتور / شرٌؾ مصطفى الجبلى اعطاء حك  -والكٌماوٌات 

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والسٌد المهندس / عبدالسالم عبدالسالم مصطفى الجبلى نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو 

ة وذلن من كافة البنون والمإسسات المالٌة والتولٌع على كافة عمود المنتدب فى حك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌ

االلتراض والرهن نٌابة عن الشركة وكما لهم حك كفالة الؽٌر وذلن منفردٌن ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 151622برلم       25105151: 

ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة بولى سٌرؾ لالسمدة  شرٌؾ مصطفً الجبلً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس -  613

اعطاء حك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌة لمجلس االدارة وتفوٌض السٌد الدكتور / شرٌؾ مصطفى الجبلى  -والكٌماوٌات 

ئٌس مجلس االدارة والعضو رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والسٌد المهندس / عبدالسالم عبدالسالم مصطفى الجبلى نائب ر

المنتدب فى حك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌة وذلن من كافة البنون والمإسسات المالٌة والتولٌع على كافة عمود 

االلتراض والرهن نٌابة عن الشركة وكما لهم حك كفالة الؽٌر وذلن منفردٌن ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 151622برلم       25105151: 

شرٌؾ مصطفً الجبلً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة بولى سٌرؾ لالسمدة  -  614

اعطاء حك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌة لمجلس االدارة وتفوٌض السٌد الدكتور / شرٌؾ مصطفى الجبلى  -والكٌماوٌات 

رة والعضو المنتدب والسٌد المهندس / عبدالسالم عبدالسالم مصطفى الجبلى نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو رئٌس مجلس االدا

المنتدب فى حك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌة وذلن من كافة البنون والمإسسات المالٌة والتولٌع على كافة عمود 

فالة الؽٌر وذلن منفردٌن ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ االلتراض والرهن نٌابة عن الشركة وكما لهم حك ك

 151622برلم       25105151: 

شرٌؾ مصطفً الجبلً  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة بولى سٌرؾ لالسمدة  -  615

نٌة لمجلس االدارة وتفوٌض السٌد الدكتور / شرٌؾ مصطفى الجبلى اعطاء حك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتما -والكٌماوٌات 

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والسٌد المهندس / عبدالسالم عبدالسالم مصطفى الجبلى نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو 

مالٌة والتولٌع على كافة عمود المنتدب فى حك االلتراض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌة وذلن من كافة البنون والمإسسات ال

االلتراض والرهن نٌابة عن الشركة وكما لهم حك كفالة الؽٌر وذلن منفردٌن ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 151622برلم       25105151: 

    25105151حموله ، تارٌخ :  امٌر عزٌز عبد المالن ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه -  616

 306551برلم   

    25105151امٌر عزٌز عبد المالن ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  611

 306551برلم   

    25105151تارٌخ :  البٌر مٌخائٌل فإاد بولس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، -  611

 306551برلم   

    25105151البٌر مٌخائٌل فإاد بولس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  610

 306551برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105151اٌهاب لوٌس جرجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  615

306551 

برلم       25105151اٌهاب لوٌس جرجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  611

306551 

 -امٌر عزٌز عبد المالن ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون من حك الشرٌكٌن السٌد  -  612

 306551برلم       25105151اٌهاب لوٌس جرجس مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -عبد المالن والسٌد امٌر عزٌز 

 -امٌر عزٌز عبد المالن ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون من حك الشرٌكٌن السٌد  -  613

 306551برلم       25105151ٌن او منفردٌن ، تارٌخ : اٌهاب لوٌس جرجس مجتمع -امٌر عزٌز عبد المالن والسٌد 

امٌر  -البٌر مٌخائٌل فإاد بولس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون من حك الشرٌكٌن السٌد  -  614

 306551برلم       25105151اٌهاب لوٌس جرجس مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -عزٌز عبد المالن والسٌد 

امٌر  -البٌر مٌخائٌل فإاد بولس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون من حك الشرٌكٌن السٌد  -  615

 306551برلم       25105151اٌهاب لوٌس جرجس مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -عزٌز عبد المالن والسٌد 

امٌر  -شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون من حك الشرٌكٌن السٌد اٌهاب لوٌس جرجس  شركة تضامن   -  616

 306551برلم       25105151اٌهاب لوٌس جرجس مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -عزٌز عبد المالن والسٌد 

امٌر  -الشرٌكٌن السٌد اٌهاب لوٌس جرجس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون من حك  -  611

 306551برلم       25105151اٌهاب لوٌس جرجس مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -عزٌز عبد المالن والسٌد 

 261152برلم       25105151عبدالباسط احمد سالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسوان ، تارٌخ :  -  611

 261152برلم       25105151فرع  اسوان ، تارٌخ :  عبدالباسط احمد سالم  شركة مساهمة  مدٌر -  610

 261152برلم       25105151عبدالباسط احمد سالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسوان ، تارٌخ :  -  605

 261152برلم       25105151عبدالباسط احمد سالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اسوان ، تارٌخ :  -  601

برلم       25105151ق ذكر هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : اسامه عبد الراز -  602

220250 

برلم       25105151اسامه عبد الرازق ذكر هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  603

220250 

برلم       25105151رٌن متضامن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : اسامه عبد الرازق ذكر هللا  توصٌة بسٌطة  ش -  604

220250 

برلم       25105151عبدالؽنى عبد الرازق الخشاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  605

220250 

برلم       25105151للوفاه ، تارٌخ : عبدالؽنى عبد الرازق الخشاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن  -  606

220250 

برلم       25105151عبدالؽنى عبد الرازق الخشاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  601

220250 

برلم       25105151اسامه عبد الرازق ذكر هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن ، تارٌخ :  -  601

220250 
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برلم       25105151اسامه عبد الرازق ذكر هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن ، تارٌخ :  -  600

220250 

برلم       25105151اسامه عبد الرازق ذكر هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن ، تارٌخ :  -  155

220250 

برلم       25105151عبدالؽنى عبد الرازق الخشاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن ، تارٌخ :  -  151

220250 

برلم       25105151عبدالؽنى عبد الرازق الخشاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن ، تارٌخ :  -  152

220250 

برلم       25105151عبدالؽنى عبد الرازق الخشاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن ، تارٌخ :  -  153

220250 

رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  كما تم الموافمة على منح السٌد الدكتور/ رءوؾ كمال  -  154

  -الصالحٌات واإلختصاصات األتٌة: حنا ؼبور نائب رئٌس مجلس اإلدارة

أن ٌكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العمود والمعامالت المالٌة ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما ٌكون له 

ؼاللها وتولٌع حك التولٌع عن الشركة على سبٌل اإلنفراد أمام كافة الجهات والبنون وله فً سبٌل ذلن الحك فً فتح الحسابات وإ

 -الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها  وفً هذا الخصوص ٌكون لسٌادته عمل اآلتً:

 261152برلم       25105151إبرام عمود االلتراض المتوسطة ، تارٌخ :  .1

ؾ كمال رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  كما تم الموافمة على منح السٌد الدكتور/ رءو -  155

  -حنا ؼبور نائب رئٌس مجلس اإلدارة الصالحٌات واإلختصاصات األتٌة:

أن ٌكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العمود والمعامالت المالٌة ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما ٌكون له 

له فً سبٌل ذلن الحك فً فتح الحسابات وإؼاللها وتولٌع حك التولٌع عن الشركة على سبٌل اإلنفراد أمام كافة الجهات والبنون و

 -الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها  وفً هذا الخصوص ٌكون لسٌادته عمل اآلتً:

 261152برلم       25105151إبرام عمود االلتراض المتوسطة ، تارٌخ :  .1

تم الموافمة على منح السٌد الدكتور/ رءوؾ كمال رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  كما  -  156

  -حنا ؼبور نائب رئٌس مجلس اإلدارة الصالحٌات واإلختصاصات األتٌة:

أن ٌكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العمود والمعامالت المالٌة ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما ٌكون له 

ٌل اإلنفراد أمام كافة الجهات والبنون وله فً سبٌل ذلن الحك فً فتح الحسابات وإؼاللها وتولٌع حك التولٌع عن الشركة على سب

 -الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها  وفً هذا الخصوص ٌكون لسٌادته عمل اآلتً:

 261152برلم       25105151إبرام عمود االلتراض المتوسطة ، تارٌخ :  .1

ركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  كما تم الموافمة على منح السٌد الدكتور/ رءوؾ كمال رإوؾ كمال حنا ؼبور  ش -  151

  -حنا ؼبور نائب رئٌس مجلس اإلدارة الصالحٌات واإلختصاصات األتٌة:

ما ٌكون له أن ٌكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العمود والمعامالت المالٌة ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة ك

حك التولٌع عن الشركة على سبٌل اإلنفراد أمام كافة الجهات والبنون وله فً سبٌل ذلن الحك فً فتح الحسابات وإؼاللها وتولٌع 

 -الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها  وفً هذا الخصوص ٌكون لسٌادته عمل اآلتً:

 261152   برلم    25105151إبرام عمود االلتراض المتوسطة ، تارٌخ :  .1

نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كما تم الموافمة على منح السٌد الدكتور/ رءوؾ كمال حنا  -  151

  -ؼبور نائب رئٌس مجلس اإلدارة الصالحٌات واإلختصاصات األتٌة:
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لمالٌة ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما ٌكون له أن ٌكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العمود والمعامالت ا

حك التولٌع عن الشركة على سبٌل اإلنفراد أمام كافة الجهات والبنون وله فً سبٌل ذلن الحك فً فتح الحسابات وإؼاللها وتولٌع 

 -الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها  وفً هذا الخصوص ٌكون لسٌادته عمل اآلتً:

 261152برلم       25105151متوسطة ، تارٌخ : إبرام عمود االلتراض ال .1

نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كما تم الموافمة على منح السٌد الدكتور/ رءوؾ كمال حنا  -  150

  -ؼبور نائب رئٌس مجلس اإلدارة الصالحٌات واإلختصاصات األتٌة:

و إبرام كافة العمود والمعامالت المالٌة ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما ٌكون له  أن ٌكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة

حك التولٌع عن الشركة على سبٌل اإلنفراد أمام كافة الجهات والبنون وله فً سبٌل ذلن الحك فً فتح الحسابات وإؼاللها وتولٌع 

 -اآلتً:الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها  وفً هذا الخصوص ٌكون لسٌادته عمل 

 261152برلم       25105151إبرام عمود االلتراض المتوسطة ، تارٌخ :  .1

سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  كما تم الموافمة على منح السٌد الدكتور/ رءوؾ  -  115

  -كمال حنا ؼبور نائب رئٌس مجلس اإلدارة الصالحٌات واإلختصاصات األتٌة:

أن ٌكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العمود والمعامالت المالٌة ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما ٌكون له 

حك التولٌع عن الشركة على سبٌل اإلنفراد أمام كافة الجهات والبنون وله فً سبٌل ذلن الحك فً فتح الحسابات وإؼاللها وتولٌع 

 -ت وتظهٌرها  وفً هذا الخصوص ٌكون لسٌادته عمل اآلتً:الشٌكات والكمبٌاال

 261152برلم       25105151إبرام عمود االلتراض المتوسطة ، تارٌخ :  .1

سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  كما تم الموافمة على منح السٌد الدكتور/ رءوؾ  -  111

  -مجلس اإلدارة الصالحٌات واإلختصاصات األتٌة:كمال حنا ؼبور نائب رئٌس 

أن ٌكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العمود والمعامالت المالٌة ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما ٌكون له 

الحسابات وإؼاللها وتولٌع  حك التولٌع عن الشركة على سبٌل اإلنفراد أمام كافة الجهات والبنون وله فً سبٌل ذلن الحك فً فتح

 -الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها  وفً هذا الخصوص ٌكون لسٌادته عمل اآلتً:

 261152برلم       25105151إبرام عمود االلتراض المتوسطة ، تارٌخ :  .1

السٌد الدكتور/ رءوؾ سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  كما تم الموافمة على منح  -  112

  -كمال حنا ؼبور نائب رئٌس مجلس اإلدارة الصالحٌات واإلختصاصات األتٌة:

أن ٌكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العمود والمعامالت المالٌة ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما ٌكون له 

ة الجهات والبنون وله فً سبٌل ذلن الحك فً فتح الحسابات وإؼاللها وتولٌع حك التولٌع عن الشركة على سبٌل اإلنفراد أمام كاف

 -الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها  وفً هذا الخصوص ٌكون لسٌادته عمل اآلتً:

 261152برلم       25105151إبرام عمود االلتراض المتوسطة ، تارٌخ :  .1

س ادارة وعضو منتدب  كما تم الموافمة على منح السٌد الدكتور/ رءوؾ سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجل -  113

  -كمال حنا ؼبور نائب رئٌس مجلس اإلدارة الصالحٌات واإلختصاصات األتٌة:

أن ٌكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العمود والمعامالت المالٌة ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما ٌكون له 

التولٌع عن الشركة على سبٌل اإلنفراد أمام كافة الجهات والبنون وله فً سبٌل ذلن الحك فً فتح الحسابات وإؼاللها وتولٌع حك 

 -الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها  وفً هذا الخصوص ٌكون لسٌادته عمل اآلتً:

 261152برلم       25105151إبرام عمود االلتراض المتوسطة ، تارٌخ :  .1

نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كما تم الموافمة على منح السٌد الدكتور/ رءوؾ كمال حنا  -  114

  -ؼبور نائب رئٌس مجلس اإلدارة الصالحٌات واإلختصاصات األتٌة:
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لة ضمن ؼرض الشركة كما ٌكون له أن ٌكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العمود والمعامالت المالٌة ، الداخ

حك التولٌع عن الشركة على سبٌل اإلنفراد أمام كافة الجهات والبنون وله فً سبٌل ذلن الحك فً فتح الحسابات وإؼاللها وتولٌع 

 -الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها  وفً هذا الخصوص ٌكون لسٌادته عمل اآلتً:

 261152برلم       25105151:  إبرام عمود االلتراض المتوسطة ، تارٌخ .1

نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كما تم الموافمة على منح السٌد الدكتور/ رءوؾ كمال حنا  -  115

  -ؼبور نائب رئٌس مجلس اإلدارة الصالحٌات واإلختصاصات األتٌة:

العمود والمعامالت المالٌة ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما ٌكون له أن ٌكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة 

حك التولٌع عن الشركة على سبٌل اإلنفراد أمام كافة الجهات والبنون وله فً سبٌل ذلن الحك فً فتح الحسابات وإؼاللها وتولٌع 

 -الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها  وفً هذا الخصوص ٌكون لسٌادته عمل اآلتً:

 261152برلم       25105151ام عمود االلتراض المتوسطة ، تارٌخ : إبر .1

عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كما تم الموافمة على منح السٌد الدكتور/ رءوؾ كمال حنا  -  116

  -ؼبور نائب رئٌس مجلس اإلدارة الصالحٌات واإلختصاصات األتٌة:

للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العمود والمعامالت المالٌة ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما ٌكون له أن ٌكون له أوسع السلطات 

حك التولٌع عن الشركة على سبٌل اإلنفراد أمام كافة الجهات والبنون وله فً سبٌل ذلن الحك فً فتح الحسابات وإؼاللها وتولٌع 

 -ص ٌكون لسٌادته عمل اآلتً:الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها  وفً هذا الخصو

 261152برلم       25105151إبرام عمود االلتراض المتوسطة ، تارٌخ :  .1

عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كما تم الموافمة على منح السٌد الدكتور/ رءوؾ كمال حنا  -  111

  -ألتٌة:ؼبور نائب رئٌس مجلس اإلدارة الصالحٌات واإلختصاصات ا

أن ٌكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العمود والمعامالت المالٌة ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما ٌكون له 

حك التولٌع عن الشركة على سبٌل اإلنفراد أمام كافة الجهات والبنون وله فً سبٌل ذلن الحك فً فتح الحسابات وإؼاللها وتولٌع 

 -لكمبٌاالت وتظهٌرها  وفً هذا الخصوص ٌكون لسٌادته عمل اآلتً:الشٌكات وا

 261152برلم       25105151إبرام عمود االلتراض المتوسطة ، تارٌخ :  .1

عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كما تم الموافمة على منح السٌد الدكتور/ رءوؾ كمال حنا  -  111

  -س اإلدارة الصالحٌات واإلختصاصات األتٌة:ؼبور نائب رئٌس مجل

أن ٌكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العمود والمعامالت المالٌة ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما ٌكون له 

حسابات وإؼاللها وتولٌع حك التولٌع عن الشركة على سبٌل اإلنفراد أمام كافة الجهات والبنون وله فً سبٌل ذلن الحك فً فتح ال

 -الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها  وفً هذا الخصوص ٌكون لسٌادته عمل اآلتً:

 261152برلم       25105151إبرام عمود االلتراض المتوسطة ، تارٌخ :  .1

رءوؾ كمال حنا  عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كما تم الموافمة على منح السٌد الدكتور/ -  110

  -ؼبور نائب رئٌس مجلس اإلدارة الصالحٌات واإلختصاصات األتٌة:

أن ٌكون له أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة و إبرام كافة العمود والمعامالت المالٌة ، الداخلة ضمن ؼرض الشركة كما ٌكون له 

ون وله فً سبٌل ذلن الحك فً فتح الحسابات وإؼاللها وتولٌع حك التولٌع عن الشركة على سبٌل اإلنفراد أمام كافة الجهات والبن

 -الشٌكات والكمبٌاالت وتظهٌرها  وفً هذا الخصوص ٌكون لسٌادته عمل اآلتً:

 261152برلم       25105151إبرام عمود االلتراض المتوسطة ، تارٌخ :  .1

اآلجل سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمانات رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  125

 بالشـروط والحدود التى ٌـراها مناسبة ألعمال الشركة ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

إبرام العمود المتعلمة بالسلفٌات لصٌرة اآلجل والتى تمنـح للشـركة فً صورة  اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان  .2

 بالشروط والحدود التى ٌـراها مناسبة آلعمال الشركة،

التصرؾ برهن الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة، وكذا رهن أصولها العمارٌة والتصرؾ فى أصول الشركة الثابت  .3

منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة لد حصلت علٌه من لروض ، تارٌخ : 

 261152برلم       25105151

شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اآلجل سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمانات   رإوؾ كمال حنا ؼبور -  121

 بالشـروط والحدود التى ٌـراها مناسبة ألعمال الشركة ،

إبرام العمود المتعلمة بالسلفٌات لصٌرة اآلجل والتى تمنـح للشـركة فً صورة  اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان  .2

 التى ٌـراها مناسبة آلعمال الشركة، بالشروط والحدود

التصرؾ برهن الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة، وكذا رهن أصولها العمارٌة والتصرؾ فى أصول الشركة الثابت  .3

منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة لد حصلت علٌه من لروض ، تارٌخ : 

 261152لم   بر    25105151

رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اآلجل سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمانات  -  122

 بالشـروط والحدود التى ٌـراها مناسبة ألعمال الشركة ،

ٌن بضمان أو بدون ضمان إبرام العمود المتعلمة بالسلفٌات لصٌرة اآلجل والتى تمنـح للشـركة فً صورة  اعتماد جارى مد .2

 بالشروط والحدود التى ٌـراها مناسبة آلعمال الشركة،

التصرؾ برهن الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة، وكذا رهن أصولها العمارٌة والتصرؾ فى أصول الشركة الثابت  .3

علٌه من لروض ، تارٌخ : منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة لد حصلت 

 261152برلم       25105151

رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اآلجل سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمانات  -  123

 بالشـروط والحدود التى ٌـراها مناسبة ألعمال الشركة ،

تمنـح للشـركة فً صورة  اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان إبرام العمود المتعلمة بالسلفٌات لصٌرة اآلجل والتى  .2

 بالشروط والحدود التى ٌـراها مناسبة آلعمال الشركة،

التصرؾ برهن الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة، وكذا رهن أصولها العمارٌة والتصرؾ فى أصول الشركة الثابت  .3

فً مصر ضمانا لما تكون الشركة لد حصلت علٌه من لروض ، تارٌخ : منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة 

 261152برلم       25105151

نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اآلجل سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمانات بالشـروط  -  124

 والحدود التى ٌـراها مناسبة ألعمال الشركة ،

لمة بالسلفٌات لصٌرة اآلجل والتى تمنـح للشـركة فً صورة  اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان إبرام العمود المتع .2

 بالشروط والحدود التى ٌـراها مناسبة آلعمال الشركة،

التصرؾ برهن الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة، وكذا رهن أصولها العمارٌة والتصرؾ فى أصول الشركة الثابت  .3

مول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة لد حصلت علٌه من لروض ، تارٌخ : منها والمن

 261152برلم       25105151

نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اآلجل سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمانات بالشـروط  -  125

 ل الشركة ،والحدود التى ٌـراها مناسبة ألعما

إبرام العمود المتعلمة بالسلفٌات لصٌرة اآلجل والتى تمنـح للشـركة فً صورة  اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان  .2

 بالشروط والحدود التى ٌـراها مناسبة آلعمال الشركة،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

فى أصول الشركة الثابت التصرؾ برهن الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة، وكذا رهن أصولها العمارٌة والتصرؾ  .3

منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة لد حصلت علٌه من لروض ، تارٌخ : 

 261152برلم       25105151

ت سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اآلجل سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمانا -  126

 بالشـروط والحدود التى ٌـراها مناسبة ألعمال الشركة ،

إبرام العمود المتعلمة بالسلفٌات لصٌرة اآلجل والتى تمنـح للشـركة فً صورة  اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان  .2

 بالشروط والحدود التى ٌـراها مناسبة آلعمال الشركة،

ة للشركة، وكذا رهن أصولها العمارٌة والتصرؾ فى أصول الشركة الثابت التصرؾ برهن الممومات المادٌة والمعنوٌ .3

منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة لد حصلت علٌه من لروض ، تارٌخ : 

 261152برلم       25105151

تدب  اآلجل سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمانات سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو من -  121

 بالشـروط والحدود التى ٌـراها مناسبة ألعمال الشركة ،

إبرام العمود المتعلمة بالسلفٌات لصٌرة اآلجل والتى تمنـح للشـركة فً صورة  اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان  .2

 ة،بالشروط والحدود التى ٌـراها مناسبة آلعمال الشرك

التصرؾ برهن الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة، وكذا رهن أصولها العمارٌة والتصرؾ فى أصول الشركة الثابت  .3

منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة لد حصلت علٌه من لروض ، تارٌخ : 

 261152برلم       25105151

لعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اآلجل سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمانات سامح على عبدا -  121

 بالشـروط والحدود التى ٌـراها مناسبة ألعمال الشركة ،

إبرام العمود المتعلمة بالسلفٌات لصٌرة اآلجل والتى تمنـح للشـركة فً صورة  اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان  .2

 روط والحدود التى ٌـراها مناسبة آلعمال الشركة،بالش

التصرؾ برهن الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة، وكذا رهن أصولها العمارٌة والتصرؾ فى أصول الشركة الثابت  .3

منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة لد حصلت علٌه من لروض ، تارٌخ : 

 261152برلم       25105151

سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اآلجل سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمانات  -  120

 بالشـروط والحدود التى ٌـراها مناسبة ألعمال الشركة ،

ة  اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان إبرام العمود المتعلمة بالسلفٌات لصٌرة اآلجل والتى تمنـح للشـركة فً صور .2

 بالشروط والحدود التى ٌـراها مناسبة آلعمال الشركة،

التصرؾ برهن الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة، وكذا رهن أصولها العمارٌة والتصرؾ فى أصول الشركة الثابت  .3

ن الشركة لد حصلت علٌه من لروض ، تارٌخ : منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكو

 261152برلم       25105151

نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اآلجل سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمانات بالشـروط  -  135

 والحدود التى ٌـراها مناسبة ألعمال الشركة ،

اآلجل والتى تمنـح للشـركة فً صورة  اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان إبرام العمود المتعلمة بالسلفٌات لصٌرة  .2

 بالشروط والحدود التى ٌـراها مناسبة آلعمال الشركة،
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التصرؾ برهن الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة، وكذا رهن أصولها العمارٌة والتصرؾ فى أصول الشركة الثابت  .3

نون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة لد حصلت علٌه من لروض ، تارٌخ : منها والمنمول لمصلحة أى من الب

 261152برلم       25105151

نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اآلجل سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمانات بالشـروط  -  131

 والحدود التى ٌـراها مناسبة ألعمال الشركة ،

العمود المتعلمة بالسلفٌات لصٌرة اآلجل والتى تمنـح للشـركة فً صورة  اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان إبرام  .2

 بالشروط والحدود التى ٌـراها مناسبة آلعمال الشركة،

ت التصرؾ برهن الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة، وكذا رهن أصولها العمارٌة والتصرؾ فى أصول الشركة الثاب .3

منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة لد حصلت علٌه من لروض ، تارٌخ : 

 261152برلم       25105151

عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اآلجل سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمانات بالشـروط  -  132

 مناسبة ألعمال الشركة ،والحدود التى ٌـراها 

إبرام العمود المتعلمة بالسلفٌات لصٌرة اآلجل والتى تمنـح للشـركة فً صورة  اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان  .2

 بالشروط والحدود التى ٌـراها مناسبة آلعمال الشركة،

رٌة والتصرؾ فى أصول الشركة الثابت التصرؾ برهن الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة، وكذا رهن أصولها العما .3

منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة لد حصلت علٌه من لروض ، تارٌخ : 

 261152برلم       25105151

ات بالشـروط عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اآلجل سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمان -  133

 والحدود التى ٌـراها مناسبة ألعمال الشركة ،

إبرام العمود المتعلمة بالسلفٌات لصٌرة اآلجل والتى تمنـح للشـركة فً صورة  اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان  .2

 بالشروط والحدود التى ٌـراها مناسبة آلعمال الشركة،

ٌة للشركة، وكذا رهن أصولها العمارٌة والتصرؾ فى أصول الشركة الثابت التصرؾ برهن الممومات المادٌة والمعنو .3

منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة لد حصلت علٌه من لروض ، تارٌخ : 

 261152برلم       25105151

سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمانات بالشـروط  عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اآلجل -  134

 والحدود التى ٌـراها مناسبة ألعمال الشركة ،

إبرام العمود المتعلمة بالسلفٌات لصٌرة اآلجل والتى تمنـح للشـركة فً صورة  اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان  .2

 بالشروط والحدود التى ٌـراها مناسبة آلعمال الشركة،

رؾ برهن الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة، وكذا رهن أصولها العمارٌة والتصرؾ فى أصول الشركة الثابت التص .3

منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة لد حصلت علٌه من لروض ، تارٌخ : 

 261152برلم       25105151

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اآلجل سواء كانت بضمانات أو بـدون ضمانات بالشـروط عباس حسن عباس السٌد  شر -  135

 والحدود التى ٌـراها مناسبة ألعمال الشركة ،

إبرام العمود المتعلمة بالسلفٌات لصٌرة اآلجل والتى تمنـح للشـركة فً صورة  اعتماد جارى مدٌن بضمان أو بدون ضمان  .2

 ها مناسبة آلعمال الشركة،بالشروط والحدود التى ٌـرا
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التصرؾ برهن الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة، وكذا رهن أصولها العمارٌة والتصرؾ فى أصول الشركة الثابت  .3

منها والمنمول لمصلحة أى من البنون العاملة فً مصر ضمانا لما تكون الشركة لد حصلت علٌه من لروض ، تارٌخ : 

 261152برلم       25105151

رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  متوسطة اآلجـل و/أو اعتمـادات جارى مدٌن لتموٌل  -  136

نشاطها والمٌام بكافة اإلجراءات المتعلمة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات والتولٌع على عمود إنشاء وتؤسٌس الشركات وتعدٌالتها 

والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والبنون وله الحـك فً توكٌل البنن/البنون التى وعمود  الـرهن التجارى والعمارى 

 تتعامل معها الشركة فٌما تمدم ،

إبرام عمود فتح االعتمادات المستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إصدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر بالشروط  .4

 261152برلم       25105151عمال ، تارٌخ : والحـدود التى ٌراها مناسبـة أل

رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  متوسطة اآلجـل و/أو اعتمـادات جارى مدٌن لتموٌل  -  131

دٌالتها نشاطها والمٌام بكافة اإلجراءات المتعلمة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات والتولٌع على عمود إنشاء وتؤسٌس الشركات وتع

وعمود  الـرهن التجارى والعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والبنون وله الحـك فً توكٌل البنن/البنون التى 

 تتعامل معها الشركة فٌما تمدم ،

بالشروط  إبرام عمود فتح االعتمادات المستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إصدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر .4

 261152برلم       25105151والحـدود التى ٌراها مناسبـة ألعمال ، تارٌخ : 

رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  متوسطة اآلجـل و/أو اعتمـادات جارى مدٌن لتموٌل  -  131

تولٌع على عمود إنشاء وتؤسٌس الشركات وتعدٌالتها نشاطها والمٌام بكافة اإلجراءات المتعلمة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات وال

وعمود  الـرهن التجارى والعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والبنون وله الحـك فً توكٌل البنن/البنون التى 

 تتعامل معها الشركة فٌما تمدم ،

صدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر بالشروط إبرام عمود فتح االعتمادات المستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إ .4

 261152برلم       25105151والحـدود التى ٌراها مناسبـة ألعمال ، تارٌخ : 

رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  متوسطة اآلجـل و/أو اعتمـادات جارى مدٌن لتموٌل  -  130

ت المتعلمة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات والتولٌع على عمود إنشاء وتؤسٌس الشركات وتعدٌالتها نشاطها والمٌام بكافة اإلجراءا

وعمود  الـرهن التجارى والعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والبنون وله الحـك فً توكٌل البنن/البنون التى 

 تتعامل معها الشركة فٌما تمدم ،

تمادات المستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إصدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر بالشروط إبرام عمود فتح االع .4

 261152برلم       25105151والحـدود التى ٌراها مناسبـة ألعمال ، تارٌخ : 

موٌل نشاطها نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  متوسطة اآلجـل و/أو اعتمـادات جارى مدٌن لت -  145

والمٌام بكافة اإلجراءات المتعلمة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات والتولٌع على عمود إنشاء وتؤسٌس الشركات وتعدٌالتها وعمود  

الـرهن التجارى والعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والبنون وله الحـك فً توكٌل البنن/البنون التى تتعامل معها 

 فٌما تمدم ،الشركة 

إبرام عمود فتح االعتمادات المستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إصدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر بالشروط  .4

 261152برلم       25105151والحـدود التى ٌراها مناسبـة ألعمال ، تارٌخ : 

اآلجـل و/أو اعتمـادات جارى مدٌن لتموٌل نشاطها نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  متوسطة  -  141

والمٌام بكافة اإلجراءات المتعلمة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات والتولٌع على عمود إنشاء وتؤسٌس الشركات وتعدٌالتها وعمود  

نن/البنون التى تتعامل معها الـرهن التجارى والعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والبنون وله الحـك فً توكٌل الب

 الشركة فٌما تمدم ،

إبرام عمود فتح االعتمادات المستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إصدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر بالشروط  .4

 261152برلم       25105151والحـدود التى ٌراها مناسبـة ألعمال ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  متوسطة اآلجـل و/أو اعتمـادات جارى مدٌن سامح على عبدالعزٌز  شرك -  142

لتموٌل نشاطها والمٌام بكافة اإلجراءات المتعلمة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات والتولٌع على عمود إنشاء وتؤسٌس الشركات 

عمارى والتوثٌك والبنون وله الحـك فً توكٌل البنن/البنون وتعدٌالتها وعمود  الـرهن التجارى والعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر ال

 التى تتعامل معها الشركة فٌما تمدم ،

إبرام عمود فتح االعتمادات المستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إصدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر بالشروط  .4

 261152برلم       25105151والحـدود التى ٌراها مناسبـة ألعمال ، تارٌخ : 

سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  متوسطة اآلجـل و/أو اعتمـادات جارى مدٌن  -  143

لتموٌل نشاطها والمٌام بكافة اإلجراءات المتعلمة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات والتولٌع على عمود إنشاء وتؤسٌس الشركات 

ن التجارى والعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والبنون وله الحـك فً توكٌل البنن/البنون وتعدٌالتها وعمود  الـره

 التى تتعامل معها الشركة فٌما تمدم ،

إبرام عمود فتح االعتمادات المستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إصدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر بالشروط  .4

 261152برلم       25105151تى ٌراها مناسبـة ألعمال ، تارٌخ : والحـدود ال

سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  متوسطة اآلجـل و/أو اعتمـادات جارى مدٌن  -  144

إنشاء وتؤسٌس الشركات  لتموٌل نشاطها والمٌام بكافة اإلجراءات المتعلمة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات والتولٌع على عمود

وتعدٌالتها وعمود  الـرهن التجارى والعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والبنون وله الحـك فً توكٌل البنن/البنون 

 التى تتعامل معها الشركة فٌما تمدم ،

ان مع البنون العاملة بمصر بالشروط إبرام عمود فتح االعتمادات المستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إصدار خطابات ضم .4

 261152برلم       25105151والحـدود التى ٌراها مناسبـة ألعمال ، تارٌخ : 

سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  متوسطة اآلجـل و/أو اعتمـادات جارى مدٌن  -  145

مة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات والتولٌع على عمود إنشاء وتؤسٌس الشركات لتموٌل نشاطها والمٌام بكافة اإلجراءات المتعل

وتعدٌالتها وعمود  الـرهن التجارى والعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والبنون وله الحـك فً توكٌل البنن/البنون 

 التى تتعامل معها الشركة فٌما تمدم ،

لمستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إصدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر بالشروط إبرام عمود فتح االعتمادات ا .4

 261152برلم       25105151والحـدود التى ٌراها مناسبـة ألعمال ، تارٌخ : 

طها نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  متوسطة اآلجـل و/أو اعتمـادات جارى مدٌن لتموٌل نشا -  146

والمٌام بكافة اإلجراءات المتعلمة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات والتولٌع على عمود إنشاء وتؤسٌس الشركات وتعدٌالتها وعمود  

الـرهن التجارى والعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والبنون وله الحـك فً توكٌل البنن/البنون التى تتعامل معها 

 م ،الشركة فٌما تمد

إبرام عمود فتح االعتمادات المستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إصدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر بالشروط  .4

 261152برلم       25105151والحـدود التى ٌراها مناسبـة ألعمال ، تارٌخ : 

/أو اعتمـادات جارى مدٌن لتموٌل نشاطها نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  متوسطة اآلجـل و -  141

والمٌام بكافة اإلجراءات المتعلمة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات والتولٌع على عمود إنشاء وتؤسٌس الشركات وتعدٌالتها وعمود  

ن التى تتعامل معها الـرهن التجارى والعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والبنون وله الحـك فً توكٌل البنن/البنو

 الشركة فٌما تمدم ،

إبرام عمود فتح االعتمادات المستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إصدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر بالشروط  .4

 261152برلم       25105151والحـدود التى ٌراها مناسبـة ألعمال ، تارٌخ : 

ة  عضو مجلس ادارة  متوسطة اآلجـل و/أو اعتمـادات جارى مدٌن لتموٌل نشاطها عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهم -  141

والمٌام بكافة اإلجراءات المتعلمة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات والتولٌع على عمود إنشاء وتؤسٌس الشركات وتعدٌالتها وعمود  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

نون وله الحـك فً توكٌل البنن/البنون التى تتعامل معها الـرهن التجارى والعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والب

 الشركة فٌما تمدم ،

إبرام عمود فتح االعتمادات المستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إصدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر بالشروط  .4

 261152برلم       25105151والحـدود التى ٌراها مناسبـة ألعمال ، تارٌخ : 

عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  متوسطة اآلجـل و/أو اعتمـادات جارى مدٌن لتموٌل نشاطها  -  140

والمٌام بكافة اإلجراءات المتعلمة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات والتولٌع على عمود إنشاء وتؤسٌس الشركات وتعدٌالتها وعمود  

مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والبنون وله الحـك فً توكٌل البنن/البنون التى تتعامل معها  الـرهن التجارى والعمارى والبٌع أمام

 الشركة فٌما تمدم ،

إبرام عمود فتح االعتمادات المستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إصدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر بالشروط  .4

 261152برلم       25105151خ : والحـدود التى ٌراها مناسبـة ألعمال ، تارٌ

عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  متوسطة اآلجـل و/أو اعتمـادات جارى مدٌن لتموٌل نشاطها  -  155

والمٌام بكافة اإلجراءات المتعلمة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات والتولٌع على عمود إنشاء وتؤسٌس الشركات وتعدٌالتها وعمود  

لـرهن التجارى والعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والبنون وله الحـك فً توكٌل البنن/البنون التى تتعامل معها ا

 الشركة فٌما تمدم ،

إبرام عمود فتح االعتمادات المستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إصدار خطابات ضمان مع البنون العاملة بمصر بالشروط  .4

 261152برلم       25105151د التى ٌراها مناسبـة ألعمال ، تارٌخ : والحـدو

عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  متوسطة اآلجـل و/أو اعتمـادات جارى مدٌن لتموٌل نشاطها  -  151

وتؤسٌس الشركات وتعدٌالتها وعمود  والمٌام بكافة اإلجراءات المتعلمة بتؤسٌس جمٌع نواع الشركات والتولٌع على عمود إنشاء 

الـرهن التجارى والعمارى والبٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك والبنون وله الحـك فً توكٌل البنن/البنون التى تتعامل معها 

 الشركة فٌما تمدم ،

لبنون العاملة بمصر بالشروط إبرام عمود فتح االعتمادات المستندٌة "استٌراد" وكذلن عمود إصدار خطابات ضمان مع ا .4

 261152برلم       25105151والحـدود التى ٌراها مناسبـة ألعمال ، تارٌخ : 

 رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الشركة ، -  152

وتعدٌلها وتمدٌم تؤسٌس كافة أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال  .5

الطلبات واستٌفاء المستندات واستالمها كما له الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل 

التجارى والهٌئة العامة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن 

 ل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التؤسٌس التعامل معها والسفارات والمنصلٌات المختلفة .التعام

 261152برلم       25105151التولٌع على ، تارٌخ :  .6

 رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الشركة ، -  153

وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعدٌلها وتمدٌم  تؤسٌس كافة أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة .5

الطلبات واستٌفاء المستندات واستالمها كما له الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل 

رٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن التجارى والهٌئة العامة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهو

 التعامل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التؤسٌس التعامل معها والسفارات والمنصلٌات المختلفة .

 261152برلم       25105151التولٌع على ، تارٌخ :  .6

 رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الشركة ، -  154

اع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعدٌلها وتمدٌم تؤسٌس كافة أنو .5

الطلبات واستٌفاء المستندات واستالمها كما له الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن التجارى والهٌئة العامة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكاتب 

 التعامل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التؤسٌس التعامل معها والسفارات والمنصلٌات المختلفة .

 261152برلم       25105151التولٌع على ، تارٌخ :  .6

 س ادارة  الشركة ،رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجل -  155

تؤسٌس كافة أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعدٌلها وتمدٌم  .5

الطلبات واستٌفاء المستندات واستالمها كما له الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل 

امة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن التجارى والهٌئة الع

 التعامل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التؤسٌس التعامل معها والسفارات والمنصلٌات المختلفة .

 261152برلم       25105151التولٌع على ، تارٌخ :  .6

 مال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة ،نادر رإوؾ ك -  156

تؤسٌس كافة أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعدٌلها وتمدٌم  .5

ارى والسجل الطلبات واستٌفاء المستندات واستالمها كما له الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات أمام الشهر العم

التجارى والهٌئة العامة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن 

 التعامل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التؤسٌس التعامل معها والسفارات والمنصلٌات المختلفة .

 261152لم   بر    25105151التولٌع على ، تارٌخ :  .6

 نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة ، -  151

تؤسٌس كافة أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعدٌلها وتمدٌم  .5

وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل الطلبات واستٌفاء المستندات واستالمها كما له الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس 

التجارى والهٌئة العامة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن 

 التعامل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التؤسٌس التعامل معها والسفارات والمنصلٌات المختلفة .

 261152برلم       25105151ع على ، تارٌخ : التولٌ .6

 سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الشركة ، -  151

تؤسٌس كافة أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعدٌلها وتمدٌم  .5

ها كما له الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل الطلبات واستٌفاء المستندات واستالم

التجارى والهٌئة العامة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن 

 والسفارات والمنصلٌات المختلفة .التعامل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التؤسٌس التعامل معها 

 261152برلم       25105151التولٌع على ، تارٌخ :  .6

 سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الشركة ، -  150

وتمدٌم تؤسٌس كافة أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعدٌلها  .5

الطلبات واستٌفاء المستندات واستالمها كما له الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل 

التجارى والهٌئة العامة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن 

 الجهات التى ٌستتبع التؤسٌس التعامل معها والسفارات والمنصلٌات المختلفة . التعامل مع جمٌع

 261152برلم       25105151التولٌع على ، تارٌخ :  .6

 سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الشركة ، -  165



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

ارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعدٌلها وتمدٌم تؤسٌس كافة أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخ .5

الطلبات واستٌفاء المستندات واستالمها كما له الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل 

مصر العربٌة ، وله فً ذلن  التجارى والهٌئة العامة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهورٌة

 التعامل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التؤسٌس التعامل معها والسفارات والمنصلٌات المختلفة .

 261152برلم       25105151التولٌع على ، تارٌخ :  .6

 سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الشركة ، -  161

أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعدٌلها وتمدٌم تؤسٌس كافة  .5

الطلبات واستٌفاء المستندات واستالمها كما له الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل 

تب تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن التجارى والهٌئة العامة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكا

 التعامل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التؤسٌس التعامل معها والسفارات والمنصلٌات المختلفة .

 261152برلم       25105151التولٌع على ، تارٌخ :  .6

 ادارة  الشركة ،نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  162

تؤسٌس كافة أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعدٌلها وتمدٌم  .5

الطلبات واستٌفاء المستندات واستالمها كما له الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل 

ة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن التجارى والهٌئة العام

 التعامل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التؤسٌس التعامل معها والسفارات والمنصلٌات المختلفة .

 261152برلم       25105151التولٌع على ، تارٌخ :  .6

 ل ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة ،نادر رإوؾ كما -  163

تؤسٌس كافة أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعدٌلها وتمدٌم  .5

ى والسجل الطلبات واستٌفاء المستندات واستالمها كما له الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمار

التجارى والهٌئة العامة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن 

 التعامل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التؤسٌس التعامل معها والسفارات والمنصلٌات المختلفة .

 261152   برلم    25105151التولٌع على ، تارٌخ :  .6

 عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة ، -  164

تؤسٌس كافة أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعدٌلها وتمدٌم  .5

عدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل الطلبات واستٌفاء المستندات واستالمها كما له الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس وت

التجارى والهٌئة العامة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن 

 التعامل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التؤسٌس التعامل معها والسفارات والمنصلٌات المختلفة .

 261152برلم       25105151على ، تارٌخ : التولٌع  .6

 عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة ، -  165

تؤسٌس كافة أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعدٌلها وتمدٌم  .5

ك فً التولٌع على عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل الطلبات واستٌفاء المستندات واستالمها كما له الح

التجارى والهٌئة العامة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن 

 منصلٌات المختلفة .التعامل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التؤسٌس التعامل معها والسفارات وال

 261152برلم       25105151التولٌع على ، تارٌخ :  .6

 عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة ، -  166



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 110 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تؤسٌس كافة أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعدٌلها وتمدٌم  .5

المستندات واستالمها كما له الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل الطلبات واستٌفاء 

التجارى والهٌئة العامة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن 

 سٌس التعامل معها والسفارات والمنصلٌات المختلفة .التعامل مع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التؤ

 261152برلم       25105151التولٌع على ، تارٌخ :  .6

 عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة ، -  161

دٌلها وتمدٌم تؤسٌس كافة أنواع الشركات داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتع .5

الطلبات واستٌفاء المستندات واستالمها كما له الحك فً التولٌع على عمود تؤسٌس وتعدٌل الشركات أمام الشهر العمارى والسجل 

التجارى والهٌئة العامة لالستثمار ، وانشاء فروع ومكاتب تمثٌل لتلن الشركات بداخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة ، وله فً ذلن 

 ع جمٌع الجهات التى ٌستتبع التؤسٌس التعامل معها والسفارات والمنصلٌات المختلفة .التعامل م

 261152برلم       25105151التولٌع على ، تارٌخ :  .6

رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عمود التنازل عن الحمـوق والدٌون والمستحمات  -  161

 فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌـة التى تحصل علٌها الشركة ،  لمصلحة البنون العاملة

     

 إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها. .1

مة أو إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر أوفى الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌ .1

 التابعة لها وهى على وجه التحدٌد ،

 شركة جى بى اوتو  ش م م  •

 شركة هرم للنمل السٌاحى ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة آر. جى. إنفستمنت ش م ، تارٌخ :  •

والمستحمات رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عمود التنازل عن الحمـوق والدٌون  -  160

 لمصلحة البنون العاملة فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌـة التى تحصل علٌها الشركة ، 

     

 إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها. .1

ٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر أوفى الخارج تضمن ف .1

 التابعة لها وهى على وجه التحدٌد ،

 شركة جى بى اوتو  ش م م  •

 شركة هرم للنمل السٌاحى ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة آر. جى. إنفستمنت ش م ، تارٌخ :  •

عمود التنازل عن الحمـوق والدٌون والمستحمات رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  115

 لمصلحة البنون العاملة فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌـة التى تحصل علٌها الشركة ، 

     

 إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها. .1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

لعاملة فً مصر أوفى الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون ا .1

 التابعة لها وهى على وجه التحدٌد ،

 شركة جى بى اوتو  ش م م  •

 شركة هرم للنمل السٌاحى ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة آر. جى. إنفستمنت ش م ، تارٌخ :  •

ة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عمود التنازل عن الحمـوق والدٌون والمستحمات رإوؾ كمال حنا ؼبور  شرك -  111

 لمصلحة البنون العاملة فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌـة التى تحصل علٌها الشركة ، 

     

 إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها. .1

ار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر أوفى الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو إصد .1

 التابعة لها وهى على وجه التحدٌد ،

 شركة جى بى اوتو  ش م م  •

 شركة هرم للنمل السٌاحى ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة آر. جى. إنفستمنت ش م ، تارٌخ :  •

نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عمود التنازل عن الحمـوق والدٌون والمستحمات لمصلحة  -  112

 البنون العاملة فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌـة التى تحصل علٌها الشركة ، 

     

 إلستثمارات أو بٌعها.إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شراء ا .1

إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر أوفى الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو  .1

 التابعة لها وهى على وجه التحدٌد ،

 شركة جى بى اوتو  ش م م  •

 شركة هرم للنمل السٌاحى ش م م  •

 261152برلم       25105151:  شركة آر. جى. إنفستمنت ش م ، تارٌخ •

نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عمود التنازل عن الحمـوق والدٌون والمستحمات لمصلحة  -  113

 البنون العاملة فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌـة التى تحصل علٌها الشركة ، 

     

 إلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها.إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة الخاصة با .1

إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر أوفى الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو  .1

 التابعة لها وهى على وجه التحدٌد ،

 شركة جى بى اوتو  ش م م  •

 شركة هرم للنمل السٌاحى ش م م  •

 261152برلم       25105151ر. جى. إنفستمنت ش م ، تارٌخ : شركة آ •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عمود التنازل عن الحمـوق والدٌون والمستحمات  -  114

 لمصلحة البنون العاملة فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌـة التى تحصل علٌها الشركة ، 

     

 إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها. .1

إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر أوفى الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو  .1

 التابعة لها وهى على وجه التحدٌد ،

 شركة جى بى اوتو  ش م م  •

 شركة هرم للنمل السٌاحى ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة آر. جى. إنفستمنت ش م ، تارٌخ :  •

سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عمود التنازل عن الحمـوق والدٌون والمستحمات  -  115

 انٌـة التى تحصل علٌها الشركة ، لمصلحة البنون العاملة فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتم

     

 إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها. .1

إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر أوفى الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو  .1

 التحدٌد ،التابعة لها وهى على وجه 

 شركة جى بى اوتو  ش م م  •

 شركة هرم للنمل السٌاحى ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة آر. جى. إنفستمنت ش م ، تارٌخ :  •

سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عمود التنازل عن الحمـوق والدٌون والمستحمات  -  116

 العاملة فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌـة التى تحصل علٌها الشركة ،  لمصلحة البنون

     

 إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها. .1

ات الشمٌمة أو إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر أوفى الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشرك .1

 التابعة لها وهى على وجه التحدٌد ،

 شركة جى بى اوتو  ش م م  •

 شركة هرم للنمل السٌاحى ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة آر. جى. إنفستمنت ش م ، تارٌخ :  •

حمـوق والدٌون والمستحمات سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عمود التنازل عن ال -  111

 لمصلحة البنون العاملة فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌـة التى تحصل علٌها الشركة ، 

     

 إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها. .1

الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو  إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر أوفى .1

 التابعة لها وهى على وجه التحدٌد ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 102 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 شركة جى بى اوتو  ش م م  •

 شركة هرم للنمل السٌاحى ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة آر. جى. إنفستمنت ش م ، تارٌخ :  •

س ادارة  عمود التنازل عن الحمـوق والدٌون والمستحمات لمصلحة نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجل -  111

 البنون العاملة فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌـة التى تحصل علٌها الشركة ، 

     

 إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها. .1

البنون العاملة فً مصر أوفى الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو  إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح .1

 التابعة لها وهى على وجه التحدٌد ،

 شركة جى بى اوتو  ش م م  •

 شركة هرم للنمل السٌاحى ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة آر. جى. إنفستمنت ش م ، تارٌخ :  •

ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عمود التنازل عن الحمـوق والدٌون والمستحمات لمصلحة  نادر رإوؾ كمال -  110

 البنون العاملة فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌـة التى تحصل علٌها الشركة ، 

     

 إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها. .1

إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر أوفى الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو  .1

 التابعة لها وهى على وجه التحدٌد ،

 شركة جى بى اوتو  ش م م  •

 شركة هرم للنمل السٌاحى ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة آر. جى. إنفستمنت ش م ، تارٌخ :  •

عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عمود التنازل عن الحمـوق والدٌون والمستحمات لمصلحة  -  115

 البنون العاملة فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌـة التى تحصل علٌها الشركة ، 

     

 اء اإلستثمارات أو بٌعها.إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شر .1

إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر أوفى الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو  .1

 التابعة لها وهى على وجه التحدٌد ،

 شركة جى بى اوتو  ش م م  •

 شركة هرم للنمل السٌاحى ش م م  •

 261152برلم       25105151ارٌخ : شركة آر. جى. إنفستمنت ش م ، ت •

عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عمود التنازل عن الحمـوق والدٌون والمستحمات لمصلحة  -  111

 البنون العاملة فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌـة التى تحصل علٌها الشركة ، 

     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 103 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 ة باإلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها.إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة الخاص .1

إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر أوفى الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو  .1

 التابعة لها وهى على وجه التحدٌد ،

 شركة جى بى اوتو  ش م م  •

 شركة هرم للنمل السٌاحى ش م م  •

 261152برلم       25105151كة آر. جى. إنفستمنت ش م ، تارٌخ : شر •

عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عمود التنازل عن الحمـوق والدٌون والمستحمات لمصلحة  -  112

 البنون العاملة فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌـة التى تحصل علٌها الشركة ، 

     

 المرارات اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها. إتخاذ .1

إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر أوفى الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو  .1

 التابعة لها وهى على وجه التحدٌد ،

 شركة جى بى اوتو  ش م م  •

 م للنمل السٌاحى ش م م شركة هر •

 261152برلم       25105151شركة آر. جى. إنفستمنت ش م ، تارٌخ :  •

عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عمود التنازل عن الحمـوق والدٌون والمستحمات لمصلحة  -  113

 ٌها الشركة ، البنون العاملة فى مصر ضمانا للتسهٌالت االئتمانٌـة التى تحصل عل

     

 إتخاذ المرارات اإلستثمارٌة الخاصة باإلستثمار فى شركات أو شراء اإلستثمارات أو بٌعها. .1

إصدار كفاالت تضامنٌة لصالح البنون العاملة فً مصر أوفى الخارج تضمن فٌها الشركة وأى من  الشركات الشمٌمة أو  .1

 التابعة لها وهى على وجه التحدٌد ،

 ى بى اوتو  ش م م شركة ج •

 شركة هرم للنمل السٌاحى ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة آر. جى. إنفستمنت ش م ، تارٌخ :  •

 رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  م  -  114

 شركة جى. بى. بولو لتصنٌع الحافالت ش م م •

 شركة جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م م •

 اإلسكندرٌة -شركة ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة ش م م   •

 شركة جى بى لتكنولوجٌا المٌاة والبٌئة ش م م  •

 الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة "إٌتامكو" ش م م  •

 شركة ماسترز أوتوموتٌؾ كمبانى ش م م  •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 104 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 شركة مشروعى للتجارة ش م م  •

 األردن-المجموعة العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. الماصد(شركة  •

 261152برلم       25105151الملم ، تارٌخ :  –شركة ؼبور الملم لتجارة السٌارات ) جى كٌو  •

 رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  م  -  115

 شركة جى. بى. بولو لتصنٌع الحافالت ش م م •

 ة جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م مشرك •

 اإلسكندرٌة -شركة ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة ش م م   •

 شركة جى بى لتكنولوجٌا المٌاة والبٌئة ش م م  •

 الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة "إٌتامكو" ش م م  •

 شركة ماسترز أوتوموتٌؾ كمبانى ش م م  •

 مشروعى للتجارة ش م م  شركة •

 األردن-شركة المجموعة العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. الماصد( •

 261152برلم       25105151الملم ، تارٌخ :  –شركة ؼبور الملم لتجارة السٌارات ) جى كٌو  •

 رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  م  -  116

 لو لتصنٌع الحافالت ش م مشركة جى. بى. بو •

 شركة جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م م •

 اإلسكندرٌة -شركة ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة ش م م   •

 شركة جى بى لتكنولوجٌا المٌاة والبٌئة ش م م  •

 الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة "إٌتامكو" ش م م  •

 أوتوموتٌؾ كمبانى ش م م شركة ماسترز  •

 شركة مشروعى للتجارة ش م م  •

 األردن-شركة المجموعة العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. الماصد( •

 261152برلم       25105151الملم ، تارٌخ :  –شركة ؼبور الملم لتجارة السٌارات ) جى كٌو  •

 لس ادارة  م رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مج -  111

 شركة جى. بى. بولو لتصنٌع الحافالت ش م م •

 شركة جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م م •

 اإلسكندرٌة -شركة ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة ش م م   •

 شركة جى بى لتكنولوجٌا المٌاة والبٌئة ش م م  •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 إٌتامكو" ش م م الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة " •

 شركة ماسترز أوتوموتٌؾ كمبانى ش م م  •

 شركة مشروعى للتجارة ش م م  •

 األردن-شركة المجموعة العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. الماصد( •

 261152برلم       25105151الملم ، تارٌخ :  –شركة ؼبور الملم لتجارة السٌارات ) جى كٌو  •

 ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  م نادر رإوؾ كمال  -  111

 شركة جى. بى. بولو لتصنٌع الحافالت ش م م •

 شركة جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م م •

 اإلسكندرٌة -شركة ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة ش م م   •

 شركة جى بى لتكنولوجٌا المٌاة والبٌئة ش م م  •

 وٌك والتوكٌالت التجارٌة "إٌتامكو" ش م م الشركة الدولٌة للتجارة والتس •

 شركة ماسترز أوتوموتٌؾ كمبانى ش م م  •

 شركة مشروعى للتجارة ش م م  •

 األردن-شركة المجموعة العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. الماصد( •

 261152برلم       25105151الملم ، تارٌخ :  –شركة ؼبور الملم لتجارة السٌارات ) جى كٌو  •

 نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  م  -  110

 شركة جى. بى. بولو لتصنٌع الحافالت ش م م •

 شركة جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م م •

 اإلسكندرٌة -شركة ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة ش م م   •

 شركة جى بى لتكنولوجٌا المٌاة والبٌئة ش م م  •

 ركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة "إٌتامكو" ش م م الش •

 شركة ماسترز أوتوموتٌؾ كمبانى ش م م  •

 شركة مشروعى للتجارة ش م م  •

 األردن-شركة المجموعة العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. الماصد( •

 261152برلم       25105151: الملم ، تارٌخ  –شركة ؼبور الملم لتجارة السٌارات ) جى كٌو  •

 سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  م  -  105

 شركة جى. بى. بولو لتصنٌع الحافالت ش م م •

 شركة جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م م •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 106 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 اإلسكندرٌة -شركة ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة ش م م   •

 كنولوجٌا المٌاة والبٌئة ش م م شركة جى بى لت •

 الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة "إٌتامكو" ش م م  •

 شركة ماسترز أوتوموتٌؾ كمبانى ش م م  •

 شركة مشروعى للتجارة ش م م  •

 األردن-شركة المجموعة العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. الماصد( •

 261152برلم       25105151الملم ، تارٌخ :  –ة السٌارات ) جى كٌو شركة ؼبور الملم لتجار •

 سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  م  -  101

 شركة جى. بى. بولو لتصنٌع الحافالت ش م م •

 شركة جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م م •

 اإلسكندرٌة -ش م م   شركة ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة •

 شركة جى بى لتكنولوجٌا المٌاة والبٌئة ش م م  •

 الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة "إٌتامكو" ش م م  •

 شركة ماسترز أوتوموتٌؾ كمبانى ش م م  •

 شركة مشروعى للتجارة ش م م  •

 األردن-ماصد(شركة المجموعة العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. ال •

 261152برلم       25105151الملم ، تارٌخ :  –شركة ؼبور الملم لتجارة السٌارات ) جى كٌو  •

 سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  م  -  102

 شركة جى. بى. بولو لتصنٌع الحافالت ش م م •

 شركة جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م م •

 اإلسكندرٌة -ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة ش م م  شركة  •

 شركة جى بى لتكنولوجٌا المٌاة والبٌئة ش م م  •

 الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة "إٌتامكو" ش م م  •

 شركة ماسترز أوتوموتٌؾ كمبانى ش م م  •

 شركة مشروعى للتجارة ش م م  •

 األردن-العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. الماصد( شركة المجموعة •

 261152برلم       25105151الملم ، تارٌخ :  –شركة ؼبور الملم لتجارة السٌارات ) جى كٌو  •

 سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  م  -  103



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 شركة جى. بى. بولو لتصنٌع الحافالت ش م م •

 جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م مشركة  •

 اإلسكندرٌة -شركة ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة ش م م   •

 شركة جى بى لتكنولوجٌا المٌاة والبٌئة ش م م  •

 الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة "إٌتامكو" ش م م  •

 شركة ماسترز أوتوموتٌؾ كمبانى ش م م  •

 شروعى للتجارة ش م م شركة م •

 األردن-شركة المجموعة العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. الماصد( •

 261152برلم       25105151الملم ، تارٌخ :  –شركة ؼبور الملم لتجارة السٌارات ) جى كٌو  •

 نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  م  -  104

 ٌع الحافالت ش م مشركة جى. بى. بولو لتصن •

 شركة جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م م •

 اإلسكندرٌة -شركة ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة ش م م   •

 شركة جى بى لتكنولوجٌا المٌاة والبٌئة ش م م  •

 الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة "إٌتامكو" ش م م  •

 ٌؾ كمبانى ش م م شركة ماسترز أوتوموت •

 شركة مشروعى للتجارة ش م م  •

 األردن-شركة المجموعة العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. الماصد( •

 261152برلم       25105151الملم ، تارٌخ :  –شركة ؼبور الملم لتجارة السٌارات ) جى كٌو  •

 نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  م  -  105

 شركة جى. بى. بولو لتصنٌع الحافالت ش م م •

 شركة جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م م •

 اإلسكندرٌة -شركة ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة ش م م   •

 شركة جى بى لتكنولوجٌا المٌاة والبٌئة ش م م  •

 م  الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة "إٌتامكو" ش م •

 شركة ماسترز أوتوموتٌؾ كمبانى ش م م  •

 شركة مشروعى للتجارة ش م م  •

 األردن-شركة المجموعة العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. الماصد( •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 261152برلم       25105151الملم ، تارٌخ :  –شركة ؼبور الملم لتجارة السٌارات ) جى كٌو  •

 ساهمة  عضو مجلس ادارة  م عباس حسن عباس السٌد  شركة م -  106

 شركة جى. بى. بولو لتصنٌع الحافالت ش م م •

 شركة جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م م •

 اإلسكندرٌة -شركة ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة ش م م   •

 شركة جى بى لتكنولوجٌا المٌاة والبٌئة ش م م  •

 ت التجارٌة "إٌتامكو" ش م م الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌال •

 شركة ماسترز أوتوموتٌؾ كمبانى ش م م  •

 شركة مشروعى للتجارة ش م م  •

 األردن-شركة المجموعة العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. الماصد( •

 261152برلم       25105151الملم ، تارٌخ :  –شركة ؼبور الملم لتجارة السٌارات ) جى كٌو  •

 اس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  م عب -  101

 شركة جى. بى. بولو لتصنٌع الحافالت ش م م •

 شركة جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م م •

 اإلسكندرٌة -شركة ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة ش م م   •

 شركة جى بى لتكنولوجٌا المٌاة والبٌئة ش م م  •

 للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة "إٌتامكو" ش م م الشركة الدولٌة  •

 شركة ماسترز أوتوموتٌؾ كمبانى ش م م  •

 شركة مشروعى للتجارة ش م م  •

 األردن-شركة المجموعة العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. الماصد( •

 261152برلم       25105151الملم ، تارٌخ :  –شركة ؼبور الملم لتجارة السٌارات ) جى كٌو  •

 عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  م  -  101

 شركة جى. بى. بولو لتصنٌع الحافالت ش م م •

 شركة جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م م •

 اإلسكندرٌة -شركة ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة ش م م   •

 ش م م  شركة جى بى لتكنولوجٌا المٌاة والبٌئة •

 الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة "إٌتامكو" ش م م  •

 شركة ماسترز أوتوموتٌؾ كمبانى ش م م  •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 شركة مشروعى للتجارة ش م م  •

 األردن-شركة المجموعة العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. الماصد( •

 261152برلم       25105151لملم ، تارٌخ : ا –شركة ؼبور الملم لتجارة السٌارات ) جى كٌو  •

 عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  م  -  100

 شركة جى. بى. بولو لتصنٌع الحافالت ش م م •

 شركة جى بى للتؤجٌر التموٌلى ش م م •

 اإلسكندرٌة -شركة ؼبور للتجارة العالمٌة بالمناطك الحرة ش م م   •

 لتكنولوجٌا المٌاة والبٌئة ش م م شركة جى بى  •

 الشركة الدولٌة للتجارة والتسوٌك والتوكٌالت التجارٌة "إٌتامكو" ش م م  •

 شركة ماسترز أوتوموتٌؾ كمبانى ش م م  •

 شركة مشروعى للتجارة ش م م  •

 األردن-شركة المجموعة العالمٌة لتجارة السٌارات )جى.كى. الماصد( •

 261152برلم       25105151الملم ، تارٌخ :  –ارة السٌارات ) جى كٌو شركة ؼبور الملم لتج •

 األردن -رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ( -  155

 شركة دراي? للتخصٌم ش م م •

 شركة دراي? لتجارة السٌارات ش م م  •

 شركة جى بى كابٌتال لإلستثمارات المالٌة ش م م  •

 جى بى لوجٌستكس ش م مشركة  •

 شركة جى بى لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ش م م  •

 شركة لناة السوٌس للخدمات اللوجٌستٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 م شركة رٌدى بارتس لمطع ؼٌار السٌارات ش م •

 شركة هرم للنمل والتجارة ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة بان أفرٌكان ، تارٌخ :  •

 األردن -رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ( -  151

 شركة دراي? للتخصٌم ش م م •

 شركة دراي? لتجارة السٌارات ش م م  •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 255 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 ات المالٌة ش م م شركة جى بى كابٌتال لإلستثمار •

 شركة جى بى لوجٌستكس ش م م •

 شركة جى بى لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ش م م  •

 شركة لناة السوٌس للخدمات اللوجٌستٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 تس لمطع ؼٌار السٌارات ش م مشركة رٌدى بار •

 شركة هرم للنمل والتجارة ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة بان أفرٌكان ، تارٌخ :  •

 األردن -رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ( -  152

 شركة دراي? للتخصٌم ش م م •

 شركة دراي? لتجارة السٌارات ش م م  •

 ة جى بى كابٌتال لإلستثمارات المالٌة ش م م شرك •

 شركة جى بى لوجٌستكس ش م م •

 شركة جى بى لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ش م م  •

 التصفٌة" شركة لناة السوٌس للخدمات اللوجٌستٌة ش م م "تحت •

 شركة رٌدى بارتس لمطع ؼٌار السٌارات ش م م •

 شركة هرم للنمل والتجارة ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة بان أفرٌكان ، تارٌخ :  •

 األردن -رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ( -  153

 شركة دراي? للتخصٌم ش م م •

 ارة السٌارات ش م م شركة دراي? لتج •

 شركة جى بى كابٌتال لإلستثمارات المالٌة ش م م  •

 شركة جى بى لوجٌستكس ش م م •

 شركة جى بى لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة" •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 251 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 شركة جى بى لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ش م م  •

 مات اللوجٌستٌة ش م م "تحت التصفٌة"شركة لناة السوٌس للخد •

 شركة رٌدى بارتس لمطع ؼٌار السٌارات ش م م •

 شركة هرم للنمل والتجارة ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة بان أفرٌكان ، تارٌخ :  •

 األردن -نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ( -  154

 م مشركة دراي? للتخصٌم ش  •

 شركة دراي? لتجارة السٌارات ش م م  •

 شركة جى بى كابٌتال لإلستثمارات المالٌة ش م م  •

 شركة جى بى لوجٌستكس ش م م •

 شركة جى بى لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ش م م  •

 ركة لناة السوٌس للخدمات اللوجٌستٌة ش م م "تحت التصفٌة"ش •

 شركة رٌدى بارتس لمطع ؼٌار السٌارات ش م م •

 شركة هرم للنمل والتجارة ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة بان أفرٌكان ، تارٌخ :  •

 األردن -نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ( -  155

 ركة دراي? للتخصٌم ش م مش •

 شركة دراي? لتجارة السٌارات ش م م  •

 شركة جى بى كابٌتال لإلستثمارات المالٌة ش م م  •

 شركة جى بى لوجٌستكس ش م م •

 شركة جى بى لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 مل الخفٌؾ ش م م شركة جى بى لصناعة وسائل الن •

 شركة لناة السوٌس للخدمات اللوجٌستٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة رٌدى بارتس لمطع ؼٌار السٌارات ش م م •

 شركة هرم للنمل والتجارة ش م م  •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 252 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 261152برلم       25105151شركة بان أفرٌكان ، تارٌخ :  •

 األردن -ادارة وعضو منتدب  (سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  -  156

 شركة دراي? للتخصٌم ش م م •

 شركة دراي? لتجارة السٌارات ش م م  •

 شركة جى بى كابٌتال لإلستثمارات المالٌة ش م م  •

 شركة جى بى لوجٌستكس ش م م •

 شركة جى بى لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 "شركة جى بى لصناعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة •

 شركة جى بى لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ش م م  •

 شركة لناة السوٌس للخدمات اللوجٌستٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة رٌدى بارتس لمطع ؼٌار السٌارات ش م م •

 شركة هرم للنمل والتجارة ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة بان أفرٌكان ، تارٌخ :  •

 األردن -العزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  (سامح على عبد -  151

 شركة دراي? للتخصٌم ش م م •

 شركة دراي? لتجارة السٌارات ش م م  •

 شركة جى بى كابٌتال لإلستثمارات المالٌة ش م م  •

 شركة جى بى لوجٌستكس ش م م •

 شركة جى بى لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 اعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة"شركة جى بى لصن •

 شركة جى بى لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ش م م  •

 شركة لناة السوٌس للخدمات اللوجٌستٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة رٌدى بارتس لمطع ؼٌار السٌارات ش م م •

 شركة هرم للنمل والتجارة ش م م  •

 261152لم   بر    25105151شركة بان أفرٌكان ، تارٌخ :  •

 األردن -سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ( -  151

 شركة دراي? للتخصٌم ش م م •

 شركة دراي? لتجارة السٌارات ش م م  •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 253 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 شركة جى بى كابٌتال لإلستثمارات المالٌة ش م م  •

 شركة جى بى لوجٌستكس ش م م •

 "تحت التصفٌة" شركة جى بى لإلطارات ش م م •

 شركة جى بى لصناعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ش م م  •

 شركة لناة السوٌس للخدمات اللوجٌستٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة رٌدى بارتس لمطع ؼٌار السٌارات ش م م •

 شركة هرم للنمل والتجارة ش م م  •

 261152برلم       25105151فرٌكان ، تارٌخ : شركة بان أ •

 األردن -سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ( -  150

 شركة دراي? للتخصٌم ش م م •

 شركة دراي? لتجارة السٌارات ش م م  •

 شركة جى بى كابٌتال لإلستثمارات المالٌة ش م م  •

 م مشركة جى بى لوجٌستكس ش  •

 شركة جى بى لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ش م م  •

 شركة لناة السوٌس للخدمات اللوجٌستٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة رٌدى بارتس لمطع ؼٌار السٌارات ش م م •

 مل والتجارة ش م م شركة هرم للن •

 261152برلم       25105151شركة بان أفرٌكان ، تارٌخ :  •

 األردن -نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ( -  115

 شركة دراي? للتخصٌم ش م م •

 شركة دراي? لتجارة السٌارات ش م م  •

 شركة جى بى كابٌتال لإلستثمارات المالٌة ش م م  •

 كة جى بى لوجٌستكس ش م مشر •

 شركة جى بى لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة" •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 254 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 شركة جى بى لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ش م م  •

 شركة لناة السوٌس للخدمات اللوجٌستٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 ش م مشركة رٌدى بارتس لمطع ؼٌار السٌارات  •

 شركة هرم للنمل والتجارة ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة بان أفرٌكان ، تارٌخ :  •

 األردن -نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ( -  111

 شركة دراي? للتخصٌم ش م م •

 شركة دراي? لتجارة السٌارات ش م م  •

 المالٌة ش م م  شركة جى بى كابٌتال لإلستثمارات •

 شركة جى بى لوجٌستكس ش م م •

 شركة جى بى لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ش م م  •

 شركة لناة السوٌس للخدمات اللوجٌستٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 لمطع ؼٌار السٌارات ش م م شركة رٌدى بارتس •

 شركة هرم للنمل والتجارة ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة بان أفرٌكان ، تارٌخ :  •

 األردن -عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ( -  112

 شركة دراي? للتخصٌم ش م م •

 شركة دراي? لتجارة السٌارات ش م م  •

 كابٌتال لإلستثمارات المالٌة ش م م  شركة جى بى •

 شركة جى بى لوجٌستكس ش م م •

 شركة جى بى لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ش م م  •

 ة"شركة لناة السوٌس للخدمات اللوجٌستٌة ش م م "تحت التصفٌ •

 شركة رٌدى بارتس لمطع ؼٌار السٌارات ش م م •

 شركة هرم للنمل والتجارة ش م م  •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 255 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 261152برلم       25105151شركة بان أفرٌكان ، تارٌخ :  •

 األردن -عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ( -  113

 شركة دراي? للتخصٌم ش م م •

 ش م م  شركة دراي? لتجارة السٌارات •

 شركة جى بى كابٌتال لإلستثمارات المالٌة ش م م  •

 شركة جى بى لوجٌستكس ش م م •

 شركة جى بى لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ش م م  •

 ٌة ش م م "تحت التصفٌة"شركة لناة السوٌس للخدمات اللوجٌست •

 شركة رٌدى بارتس لمطع ؼٌار السٌارات ش م م •

 شركة هرم للنمل والتجارة ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة بان أفرٌكان ، تارٌخ :  •

 األردن -عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ( -  114

 شركة دراي? للتخصٌم ش م م •

 راي? لتجارة السٌارات ش م م شركة د •

 شركة جى بى كابٌتال لإلستثمارات المالٌة ش م م  •

 شركة جى بى لوجٌستكس ش م م •

 شركة جى بى لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ش م م  •

 وٌس للخدمات اللوجٌستٌة ش م م "تحت التصفٌة"شركة لناة الس •

 شركة رٌدى بارتس لمطع ؼٌار السٌارات ش م م •

 شركة هرم للنمل والتجارة ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة بان أفرٌكان ، تارٌخ :  •

 األردن -عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ( -  115

 تخصٌم ش م مشركة دراي? لل •

 شركة دراي? لتجارة السٌارات ش م م  •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 256 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 شركة جى بى كابٌتال لإلستثمارات المالٌة ش م م  •

 شركة جى بى لوجٌستكس ش م م •

 شركة جى بى لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لصناعة السٌارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 م م شركة جى بى لصناعة وسائل النمل الخفٌؾ ش  •

 شركة لناة السوٌس للخدمات اللوجٌستٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة رٌدى بارتس لمطع ؼٌار السٌارات ش م م •

 شركة هرم للنمل والتجارة ش م م  •

 261152برلم       25105151شركة بان أفرٌكان ، تارٌخ :  •

 إٌجٌبت للزٌوت ش م م رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  116

 شركة سوق مصر للسٌارات المستعملة "فابرٌكا" ش م م  •

 شركة سوق مصر لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة الوطنٌة إلستٌراد اإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 الشركة الوطنٌة لمستلزمات السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م "تحت التصفٌة" •

 راد والتصدٌر ش م م شركة جى بى لإلستٌ •

 شركة إٌتامكو لإلستٌراد والتصدٌر ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة تساهٌل للتموٌل متناهى الصؽر ش م م •

 شركة جى بى لتجارة وسائل النمل الثمٌل والمعدات اإلنشائٌة ش م م •

    

 261152برلم       25105151شركة ، تارٌخ :  •

 ة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  إٌجٌبت للزٌوت ش م م رإوؾ كمال حنا ؼبور  شرك -  111

 شركة سوق مصر للسٌارات المستعملة "فابرٌكا" ش م م  •

 شركة سوق مصر لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة الوطنٌة إلستٌراد اإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 تحت التصفٌة"الشركة الوطنٌة لمستلزمات السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م " •

 شركة جى بى لإلستٌراد والتصدٌر ش م م  •

 شركة إٌتامكو لإلستٌراد والتصدٌر ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة تساهٌل للتموٌل متناهى الصؽر ش م م •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 251 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 شركة جى بى لتجارة وسائل النمل الثمٌل والمعدات اإلنشائٌة ش م م •

    

 261152برلم       25105151شركة ، تارٌخ :  •

 رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  111

 شركة سوق مصر للسٌارات المستعملة "فابرٌكا" ش م م  •

 شركة سوق مصر لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة الوطنٌة إلستٌراد اإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 مات السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م "تحت التصفٌة"الشركة الوطنٌة لمستلز •

 شركة جى بى لإلستٌراد والتصدٌر ش م م  •

 شركة إٌتامكو لإلستٌراد والتصدٌر ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة تساهٌل للتموٌل متناهى الصؽر ش م م •

 شركة جى بى لتجارة وسائل النمل الثمٌل والمعدات اإلنشائٌة ش م م •

    

 261152برلم       25105151تارٌخ : شركة ،  •

 رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  110

 شركة سوق مصر للسٌارات المستعملة "فابرٌكا" ش م م  •

 شركة سوق مصر لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 التصفٌة"شركة الوطنٌة إلستٌراد اإلطارات ش م م "تحت  •

 الشركة الوطنٌة لمستلزمات السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لإلستٌراد والتصدٌر ش م م  •

 شركة إٌتامكو لإلستٌراد والتصدٌر ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة تساهٌل للتموٌل متناهى الصؽر ش م م •

 ات اإلنشائٌة ش م مشركة جى بى لتجارة وسائل النمل الثمٌل والمعد •

    

 261152برلم       25105151شركة ، تارٌخ :  •

 نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  125

 شركة سوق مصر للسٌارات المستعملة "فابرٌكا" ش م م  •

 شركة سوق مصر لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 ستٌراد اإلطارات ش م م "تحت التصفٌة"شركة الوطنٌة إل •

 الشركة الوطنٌة لمستلزمات السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م "تحت التصفٌة" •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 251 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 شركة جى بى لإلستٌراد والتصدٌر ش م م  •

 شركة إٌتامكو لإلستٌراد والتصدٌر ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة تساهٌل للتموٌل متناهى الصؽر ش م م •

 ة وسائل النمل الثمٌل والمعدات اإلنشائٌة ش م مشركة جى بى لتجار •

    

 261152برلم       25105151شركة ، تارٌخ :  •

 نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  121

 شركة سوق مصر للسٌارات المستعملة "فابرٌكا" ش م م  •

 التصفٌة" شركة سوق مصر لإلطارات ش م م "تحت •

 شركة الوطنٌة إلستٌراد اإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 الشركة الوطنٌة لمستلزمات السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لإلستٌراد والتصدٌر ش م م  •

 شركة إٌتامكو لإلستٌراد والتصدٌر ش م م "تحت التصفٌة" •

 ؽر ش م مشركة تساهٌل للتموٌل متناهى الص •

 شركة جى بى لتجارة وسائل النمل الثمٌل والمعدات اإلنشائٌة ش م م •

    

 261152برلم       25105151شركة ، تارٌخ :  •

 سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  122

 م  شركة سوق مصر للسٌارات المستعملة "فابرٌكا" ش م •

 شركة سوق مصر لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة الوطنٌة إلستٌراد اإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 الشركة الوطنٌة لمستلزمات السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لإلستٌراد والتصدٌر ش م م  •

 صفٌة"شركة إٌتامكو لإلستٌراد والتصدٌر ش م م "تحت الت •

 شركة تساهٌل للتموٌل متناهى الصؽر ش م م •

 شركة جى بى لتجارة وسائل النمل الثمٌل والمعدات اإلنشائٌة ش م م •

    

 261152برلم       25105151شركة ، تارٌخ :  •

 سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  123

 ق مصر للسٌارات المستعملة "فابرٌكا" ش م م شركة سو •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 250 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 شركة سوق مصر لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة الوطنٌة إلستٌراد اإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 الشركة الوطنٌة لمستلزمات السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لإلستٌراد والتصدٌر ش م م  •

 امكو لإلستٌراد والتصدٌر ش م م "تحت التصفٌة"شركة إٌت •

 شركة تساهٌل للتموٌل متناهى الصؽر ش م م •

 شركة جى بى لتجارة وسائل النمل الثمٌل والمعدات اإلنشائٌة ش م م •

    

 261152برلم       25105151شركة ، تارٌخ :  •

 منتدب  إٌجٌبت للزٌوت ش م م  سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو -  124

 شركة سوق مصر للسٌارات المستعملة "فابرٌكا" ش م م  •

 شركة سوق مصر لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة الوطنٌة إلستٌراد اإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 الشركة الوطنٌة لمستلزمات السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م "تحت التصفٌة" •

 ى لإلستٌراد والتصدٌر ش م م شركة جى ب •

 شركة إٌتامكو لإلستٌراد والتصدٌر ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة تساهٌل للتموٌل متناهى الصؽر ش م م •

 شركة جى بى لتجارة وسائل النمل الثمٌل والمعدات اإلنشائٌة ش م م •

    

 261152برلم       25105151شركة ، تارٌخ :  •

 زٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  إٌجٌبت للزٌوت ش م م سامح على عبدالع -  125

 شركة سوق مصر للسٌارات المستعملة "فابرٌكا" ش م م  •

 شركة سوق مصر لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة الوطنٌة إلستٌراد اإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 ؼٌارها ش م م "تحت التصفٌة"الشركة الوطنٌة لمستلزمات السٌارات ولطع  •

 شركة جى بى لإلستٌراد والتصدٌر ش م م  •

 شركة إٌتامكو لإلستٌراد والتصدٌر ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة تساهٌل للتموٌل متناهى الصؽر ش م م •

 شركة جى بى لتجارة وسائل النمل الثمٌل والمعدات اإلنشائٌة ش م م •

    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 261152برلم       25105151شركة ، تارٌخ :  •

 نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  126

 شركة سوق مصر للسٌارات المستعملة "فابرٌكا" ش م م  •

 شركة سوق مصر لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة الوطنٌة إلستٌراد اإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 ٌة لمستلزمات السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م "تحت التصفٌة"الشركة الوطن •

 شركة جى بى لإلستٌراد والتصدٌر ش م م  •

 شركة إٌتامكو لإلستٌراد والتصدٌر ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة تساهٌل للتموٌل متناهى الصؽر ش م م •

 شركة جى بى لتجارة وسائل النمل الثمٌل والمعدات اإلنشائٌة ش م م •

    

 261152برلم       25105151شركة ، تارٌخ :  •

 نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  121

 شركة سوق مصر للسٌارات المستعملة "فابرٌكا" ش م م  •

 شركة سوق مصر لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 تحت التصفٌة"شركة الوطنٌة إلستٌراد اإلطارات ش م م " •

 الشركة الوطنٌة لمستلزمات السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لإلستٌراد والتصدٌر ش م م  •

 شركة إٌتامكو لإلستٌراد والتصدٌر ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة تساهٌل للتموٌل متناهى الصؽر ش م م •

 لمعدات اإلنشائٌة ش م مشركة جى بى لتجارة وسائل النمل الثمٌل وا •

    

 261152برلم       25105151شركة ، تارٌخ :  •

 عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  121

 شركة سوق مصر للسٌارات المستعملة "فابرٌكا" ش م م  •

 شركة سوق مصر لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 ة إلستٌراد اإلطارات ش م م "تحت التصفٌة"شركة الوطنٌ •

 الشركة الوطنٌة لمستلزمات السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لإلستٌراد والتصدٌر ش م م  •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 شركة إٌتامكو لإلستٌراد والتصدٌر ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة تساهٌل للتموٌل متناهى الصؽر ش م م •

 تجارة وسائل النمل الثمٌل والمعدات اإلنشائٌة ش م مشركة جى بى ل •

    

 261152برلم       25105151شركة ، تارٌخ :  •

 عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  120

 شركة سوق مصر للسٌارات المستعملة "فابرٌكا" ش م م  •

 "تحت التصفٌة"شركة سوق مصر لإلطارات ش م م  •

 شركة الوطنٌة إلستٌراد اإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 الشركة الوطنٌة لمستلزمات السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لإلستٌراد والتصدٌر ش م م  •

 شركة إٌتامكو لإلستٌراد والتصدٌر ش م م "تحت التصفٌة" •

 الصؽر ش م م شركة تساهٌل للتموٌل متناهى •

 شركة جى بى لتجارة وسائل النمل الثمٌل والمعدات اإلنشائٌة ش م م •

    

 261152برلم       25105151شركة ، تارٌخ :  •

 عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  135

 شركة سوق مصر للسٌارات المستعملة "فابرٌكا" ش م م  •

 ركة سوق مصر لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة"ش •

 شركة الوطنٌة إلستٌراد اإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 الشركة الوطنٌة لمستلزمات السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لإلستٌراد والتصدٌر ش م م  •

 شركة إٌتامكو لإلستٌراد والتصدٌر ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة تساهٌل للتموٌل متناهى الصؽر ش م م •

 شركة جى بى لتجارة وسائل النمل الثمٌل والمعدات اإلنشائٌة ش م م •

    

 261152برلم       25105151شركة ، تارٌخ :  •

 عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  131

 ستعملة "فابرٌكا" ش م م شركة سوق مصر للسٌارات الم •

 شركة سوق مصر لإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 شركة الوطنٌة إلستٌراد اإلطارات ش م م "تحت التصفٌة" •

 الشركة الوطنٌة لمستلزمات السٌارات ولطع ؼٌارها ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى لإلستٌراد والتصدٌر ش م م  •

 تصدٌر ش م م "تحت التصفٌة"شركة إٌتامكو لإلستٌراد وال •

 شركة تساهٌل للتموٌل متناهى الصؽر ش م م •

 شركة جى بى لتجارة وسائل النمل الثمٌل والمعدات اإلنشائٌة ش م م •

    

 261152برلم       25105151شركة ، تارٌخ :  •

 بت للزٌوت ش م م رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بان أفرٌكان إٌجٌ -  132

 شركة جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى عالب رٌمورن •

 الشركة الهندسٌة لصٌانه وسائل النمل ) المٌكانٌكى ( ش م م •

 الشركة المصرٌة الدولٌة لصناعة وصٌانة السٌارات " إٌان " ش م م  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. أوتو  •

 الجزائر  –ركة ج. ب. ر. خدمات ش •

 لوكسمبرج  –شركة جى. بى. جلوبال  •

 شركة أوتوموبٌلن لتجارة السٌارت ش م م •

  

 261152برلم       25105151ولسٌادته تولٌع كافة العمود بؤنواعها من شراء وبٌع العمار والمنمول ، تارٌخ : 

 مجلس ادارة  بان أفرٌكان إٌجٌبت للزٌوت ش م م رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس  -  133

 شركة جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى عالب رٌمورن •

 الشركة الهندسٌة لصٌانه وسائل النمل ) المٌكانٌكى ( ش م م •

 الشركة المصرٌة الدولٌة لصناعة وصٌانة السٌارات " إٌان " ش م م  •

 الجزائر  –ج. ب. ر. أوتو شركة  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. خدمات  •

 لوكسمبرج  –شركة جى. بى. جلوبال  •

 شركة أوتوموبٌلن لتجارة السٌارت ش م م •

  

 261152برلم       25105151ولسٌادته تولٌع كافة العمود بؤنواعها من شراء وبٌع العمار والمنمول ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 213 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 بور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بان أفرٌكان إٌجٌبت للزٌوت ش م م رإوؾ كمال حنا ؼ -  134

 شركة جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى عالب رٌمورن •

 الشركة الهندسٌة لصٌانه وسائل النمل ) المٌكانٌكى ( ش م م •

 ارات " إٌان " ش م م الشركة المصرٌة الدولٌة لصناعة وصٌانة السٌ •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. أوتو  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. خدمات  •

 لوكسمبرج  –شركة جى. بى. جلوبال  •

 شركة أوتوموبٌلن لتجارة السٌارت ش م م •

  

 261152برلم       25105151ولسٌادته تولٌع كافة العمود بؤنواعها من شراء وبٌع العمار والمنمول ، تارٌخ : 

 رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بان أفرٌكان إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  135

 شركة جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى عالب رٌمورن •

 الشركة الهندسٌة لصٌانه وسائل النمل ) المٌكانٌكى ( ش م م •

 ة الدولٌة لصناعة وصٌانة السٌارات " إٌان " ش م م الشركة المصرٌ •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. أوتو  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. خدمات  •

 لوكسمبرج  –شركة جى. بى. جلوبال  •

 شركة أوتوموبٌلن لتجارة السٌارت ش م م •

  

 261152برلم       25105151تارٌخ : ولسٌادته تولٌع كافة العمود بؤنواعها من شراء وبٌع العمار والمنمول ، 

 نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بان أفرٌكان إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  136

 شركة جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى عالب رٌمورن •

 ( ش م مالشركة الهندسٌة لصٌانه وسائل النمل ) المٌكانٌكى  •

 الشركة المصرٌة الدولٌة لصناعة وصٌانة السٌارات " إٌان " ش م م  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. أوتو  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. خدمات  •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 214 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 لوكسمبرج  –شركة جى. بى. جلوبال  •

 شركة أوتوموبٌلن لتجارة السٌارت ش م م •

  

 261152برلم       25105151وبٌع العمار والمنمول ، تارٌخ : ولسٌادته تولٌع كافة العمود بؤنواعها من شراء 

 نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بان أفرٌكان إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  131

 شركة جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى عالب رٌمورن •

 ائل النمل ) المٌكانٌكى ( ش م مالشركة الهندسٌة لصٌانه وس •

 الشركة المصرٌة الدولٌة لصناعة وصٌانة السٌارات " إٌان " ش م م  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. أوتو  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. خدمات  •

 لوكسمبرج  –شركة جى. بى. جلوبال  •

 شركة أوتوموبٌلن لتجارة السٌارت ش م م •

  

 261152برلم       25105151لعمود بؤنواعها من شراء وبٌع العمار والمنمول ، تارٌخ : ولسٌادته تولٌع كافة ا

 سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بان أفرٌكان إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  131

 شركة جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 رٌمورنشركة جى بى عالب  •

 الشركة الهندسٌة لصٌانه وسائل النمل ) المٌكانٌكى ( ش م م •

 الشركة المصرٌة الدولٌة لصناعة وصٌانة السٌارات " إٌان " ش م م  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. أوتو  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. خدمات  •

 لوكسمبرج  –شركة جى. بى. جلوبال  •

 ٌارت ش م مشركة أوتوموبٌلن لتجارة الس •

  

 261152برلم       25105151ولسٌادته تولٌع كافة العمود بؤنواعها من شراء وبٌع العمار والمنمول ، تارٌخ : 

 سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بان أفرٌكان إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  130

 م "تحت التصفٌة"شركة جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م  •

 شركة جى بى عالب رٌمورن •

 الشركة الهندسٌة لصٌانه وسائل النمل ) المٌكانٌكى ( ش م م •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 الشركة المصرٌة الدولٌة لصناعة وصٌانة السٌارات " إٌان " ش م م  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. أوتو  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. خدمات  •

 مبرج لوكس –شركة جى. بى. جلوبال  •

 شركة أوتوموبٌلن لتجارة السٌارت ش م م •

  

 261152برلم       25105151ولسٌادته تولٌع كافة العمود بؤنواعها من شراء وبٌع العمار والمنمول ، تارٌخ : 

 سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بان أفرٌكان إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  145

 جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م م "تحت التصفٌة"شركة  •

 شركة جى بى عالب رٌمورن •

 الشركة الهندسٌة لصٌانه وسائل النمل ) المٌكانٌكى ( ش م م •

 الشركة المصرٌة الدولٌة لصناعة وصٌانة السٌارات " إٌان " ش م م  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. أوتو  •

 زائر الج –شركة ج. ب. ر. خدمات  •

 لوكسمبرج  –شركة جى. بى. جلوبال  •

 شركة أوتوموبٌلن لتجارة السٌارت ش م م •

  

 261152برلم       25105151ولسٌادته تولٌع كافة العمود بؤنواعها من شراء وبٌع العمار والمنمول ، تارٌخ : 

 رٌكان إٌجٌبت للزٌوت ش م م سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بان أف -  141

 شركة جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى عالب رٌمورن •

 الشركة الهندسٌة لصٌانه وسائل النمل ) المٌكانٌكى ( ش م م •

 الشركة المصرٌة الدولٌة لصناعة وصٌانة السٌارات " إٌان " ش م م  •

 جزائر ال –شركة ج. ب. ر. أوتو  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. خدمات  •

 لوكسمبرج  –شركة جى. بى. جلوبال  •

 شركة أوتوموبٌلن لتجارة السٌارت ش م م •

  

 261152برلم       25105151ولسٌادته تولٌع كافة العمود بؤنواعها من شراء وبٌع العمار والمنمول ، تارٌخ : 

 عضو مجلس ادارة  بان أفرٌكان إٌجٌبت للزٌوت ش م م  نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  -  142



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 216 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 شركة جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى عالب رٌمورن •

 الشركة الهندسٌة لصٌانه وسائل النمل ) المٌكانٌكى ( ش م م •

 الشركة المصرٌة الدولٌة لصناعة وصٌانة السٌارات " إٌان " ش م م  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. أوتو  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. خدمات  •

 لوكسمبرج  –شركة جى. بى. جلوبال  •

 شركة أوتوموبٌلن لتجارة السٌارت ش م م •

  

 261152برلم       25105151ولسٌادته تولٌع كافة العمود بؤنواعها من شراء وبٌع العمار والمنمول ، تارٌخ : 

 كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بان أفرٌكان إٌجٌبت للزٌوت ش م م نادر رإوؾ  -  143

 شركة جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى عالب رٌمورن •

 الشركة الهندسٌة لصٌانه وسائل النمل ) المٌكانٌكى ( ش م م •

 ارات " إٌان " ش م م الشركة المصرٌة الدولٌة لصناعة وصٌانة السٌ •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. أوتو  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. خدمات  •

 لوكسمبرج  –شركة جى. بى. جلوبال  •

 شركة أوتوموبٌلن لتجارة السٌارت ش م م •

  

 261152برلم       25105151ولسٌادته تولٌع كافة العمود بؤنواعها من شراء وبٌع العمار والمنمول ، تارٌخ : 

 عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بان أفرٌكان إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  144

 شركة جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى عالب رٌمورن •

 الشركة الهندسٌة لصٌانه وسائل النمل ) المٌكانٌكى ( ش م م •

 ولٌة لصناعة وصٌانة السٌارات " إٌان " ش م م الشركة المصرٌة الد •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. أوتو  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. خدمات  •

 لوكسمبرج  –شركة جى. بى. جلوبال  •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 شركة أوتوموبٌلن لتجارة السٌارت ش م م •

  

 261152برلم       25105151:  ولسٌادته تولٌع كافة العمود بؤنواعها من شراء وبٌع العمار والمنمول ، تارٌخ

 عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بان أفرٌكان إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  145

 شركة جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى عالب رٌمورن •

 م الشركة الهندسٌة لصٌانه وسائل النمل ) المٌكانٌكى ( ش م •

 الشركة المصرٌة الدولٌة لصناعة وصٌانة السٌارات " إٌان " ش م م  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. أوتو  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. خدمات  •

 لوكسمبرج  –شركة جى. بى. جلوبال  •

 شركة أوتوموبٌلن لتجارة السٌارت ش م م •

  

 261152برلم       25105151العمار والمنمول ، تارٌخ : ولسٌادته تولٌع كافة العمود بؤنواعها من شراء وبٌع 

 عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بان أفرٌكان إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  146

 شركة جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى عالب رٌمورن •

 لنمل ) المٌكانٌكى ( ش م مالشركة الهندسٌة لصٌانه وسائل ا •

 الشركة المصرٌة الدولٌة لصناعة وصٌانة السٌارات " إٌان " ش م م  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. أوتو  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. خدمات  •

 لوكسمبرج  –شركة جى. بى. جلوبال  •

 شركة أوتوموبٌلن لتجارة السٌارت ش م م •

  

 261152برلم       25105151بؤنواعها من شراء وبٌع العمار والمنمول ، تارٌخ :  ولسٌادته تولٌع كافة العمود

 عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بان أفرٌكان إٌجٌبت للزٌوت ش م م  -  141

 شركة جى بى سناكس للصناعات الؽذائٌة ش م م "تحت التصفٌة" •

 شركة جى بى عالب رٌمورن •

 الهندسٌة لصٌانه وسائل النمل ) المٌكانٌكى ( ش م مالشركة  •

 الشركة المصرٌة الدولٌة لصناعة وصٌانة السٌارات " إٌان " ش م م  •



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. أوتو  •

 الجزائر  –شركة ج. ب. ر. خدمات  •

 لوكسمبرج  –شركة جى. بى. جلوبال  •

 شركة أوتوموبٌلن لتجارة السٌارت ش م م •

  

 261152برلم       25105151ٌادته تولٌع كافة العمود بؤنواعها من شراء وبٌع العمار والمنمول ، تارٌخ : ولس

رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  واألراضى وخالفه الالزمة لمباشرة نشاط الشركة  -  141

 261152برلم       25105151ما تمدم . ، تارٌخ :  منفردا وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض

رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  واألراضى وخالفه الالزمة لمباشرة نشاط الشركة  -  140

 261152برلم       25105151منفردا وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما تمدم . ، تارٌخ : 

رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  واألراضى وخالفه الالزمة لمباشرة نشاط الشركة  -  155

 261152برلم       25105151منفردا وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما تمدم . ، تارٌخ : 

ادارة  واألراضى وخالفه الالزمة لمباشرة نشاط الشركة رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس  -  151

 261152برلم       25105151منفردا وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما تمدم . ، تارٌخ : 

ا وله نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واألراضى وخالفه الالزمة لمباشرة نشاط الشركة منفرد -  152

 261152برلم       25105151الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما تمدم . ، تارٌخ : 

نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واألراضى وخالفه الالزمة لمباشرة نشاط الشركة منفردا وله  -  153

 261152برلم       25105151. ، تارٌخ : الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما تمدم 

سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  واألراضى وخالفه الالزمة لمباشرة نشاط  -  154

 261152برلم       25105151الشركة منفردا وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما تمدم . ، تارٌخ : 

سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  واألراضى وخالفه الالزمة لمباشرة نشاط  -  155

 261152برلم       25105151الشركة منفردا وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما تمدم . ، تارٌخ : 

ارة وعضو منتدب  واألراضى وخالفه الالزمة لمباشرة نشاط سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس اد -  156

 261152برلم       25105151الشركة منفردا وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما تمدم . ، تارٌخ : 

رة نشاط سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  واألراضى وخالفه الالزمة لمباش -  151

 261152برلم       25105151الشركة منفردا وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما تمدم . ، تارٌخ : 

نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واألراضى وخالفه الالزمة لمباشرة نشاط الشركة منفردا وله  -  151

 261152برلم       25105151ً كل أو بعض ما تمدم . ، تارٌخ : الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر ف

نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واألراضى وخالفه الالزمة لمباشرة نشاط الشركة منفردا وله  -  150

 261152برلم       25105151الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما تمدم . ، تارٌخ : 

عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واألراضى وخالفه الالزمة لمباشرة نشاط الشركة منفردا  -  165

 261152برلم       25105151وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما تمدم . ، تارٌخ : 

ة  واألراضى وخالفه الالزمة لمباشرة نشاط الشركة منفردا عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  161

 261152برلم       25105151وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما تمدم . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 210 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واألراضى وخالفه الالزمة لمباشرة نشاط الشركة منفردا  -  162

 261152برلم       25105151ه الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما تمدم . ، تارٌخ : ول

عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واألراضى وخالفه الالزمة لمباشرة نشاط الشركة منفردا  -  163

 261152برلم       25105151تارٌخ : وله الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما تمدم . ، 

 261152برلم       25105151رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  164

 261152برلم       25105151رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  165

 261152برلم       25105151ر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : رإوؾ كمال حنا ؼبو -  166

 261152برلم       25105151رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  161

 261152لم   بر    25105151نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  161

 261152برلم       25105151نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  160

 261152برلم       25105151سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  115

 261152برلم       25105151مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ : سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس  -  111

 261152برلم       25105151سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  112

 261152برلم       25105151سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  113

 261152برلم       25105151نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  114

 261152برلم       25105151نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  115

 261152برلم       25105151ة   ، تارٌخ : عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  116

 261152برلم       25105151عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  111

 261152برلم       25105151عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  111

 261152برلم       25105151شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : عباس حسن عباس السٌد   -  110

 261152برلم       25105151رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  115

 261152 برلم      25105151رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  111

 261152برلم       25105151رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  112

 261152برلم       25105151رإوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  113

 261152برلم       25105151ادارة   ، تارٌخ : نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  114

 261152برلم       25105151نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  115

 261152برلم       25105151سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  116

 261152برلم       25105151لى عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ : سامح ع -  111

 261152برلم       25105151سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 225 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 261152برلم       25105151و منتدب   ، تارٌخ : سامح على عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعض -  110

 261152برلم       25105151نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  105

 261152برلم       25105151نادر رإوؾ كمال ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  101

 261152برلم       25105151لسٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : عباس حسن عباس ا -  102

 261152برلم       25105151عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  103

 261152برلم       25105151عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  104

 261152برلم       25105151عباس حسن عباس السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  105

برلم       25105151اٌمن دمحم صبرى عبدالجٌد سٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالة ، تارٌخ :  -  106

313160 

برلم       25105151اهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالة ، تارٌخ : حنان دمحم صبرى عبد الجٌد سٌد  شركة مس -  101

313160 

برلم       25105151اٌمان دمحم صبرى عبدالجٌد سٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالة ، تارٌخ :  -  101

313160 

 313160برلم       25105151، تارٌخ : احمد ماهر دمحم امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالة  -  100

 313160برلم       25105151دمحم صبرى عبد الجٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالة ، تارٌخ :  -  055

برلم       25105151اٌمن دمحم صبرى عبدالجٌد سٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالة ، تارٌخ :  -  051

313160 

برلم       25105151حنان دمحم صبرى عبد الجٌد سٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالة ، تارٌخ :  -  052

313160 

برلم       25105151اٌمان دمحم صبرى عبدالجٌد سٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالة ، تارٌخ :  -  053

313160 

 313160برلم       25105151ن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالة ، تارٌخ : احمد ماهر دمحم امٌ -  054

 313160برلم       25105151دمحم صبرى عبد الجٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالة ، تارٌخ :  -  055

 313160برلم       25105151تارٌخ : اٌمن دمحم صبرى عبدالجٌد سٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ،  -  056

 313160برلم       25105151حنان دمحم صبرى عبد الجٌد سٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  051

 313160برلم       25105151اٌمان دمحم صبرى عبدالجٌد سٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  051

 313160برلم       25105151دمحم امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  احمد ماهر -  050

 313160برلم       25105151دمحم صبرى عبد الجٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  015

برلم       25105151ارٌخ : اٌمن دمحم صبرى عبدالجٌد سٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، ت -  011

313160 

برلم       25105151حنان دمحم صبرى عبد الجٌد سٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  012

313160 
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م   برل    25105151اٌمان دمحم صبرى عبدالجٌد سٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  013

313160 

 313160برلم       25105151احمد ماهر دمحم امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  014

 313160برلم       25105151دمحم صبرى عبد الجٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  015

دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للطرؾ االول فمط منفردا  دمحم دمرداش محى الدٌن -  016

ادارة الشركة والتولٌع عنها وله كافة السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة وكذلن له حك التصرؾ فى سٌر اعمالها وعمد 

الت  دوهرٌه وكذلن تمثٌلها امام المضاء وكافة الجهات الرسمٌه الصفمات وااللتراض من البنون وكذلن حك اجراء الرهن واى تعدٌ

برلم       25105151وؼٌر الرسمٌه وكذلن البٌع والشراء وكذلن له حك البٌع للنفس وللؽٌر وكذلن توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

302025 

ولٌع لتصبح / للطرؾ االول فمط منفردا دمحم دمرداش محى الدٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والت -  011

ادارة الشركة والتولٌع عنها وله كافة السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة وكذلن له حك التصرؾ فى سٌر اعمالها وعمد 

الرسمٌه الصفمات وااللتراض من البنون وكذلن حك اجراء الرهن واى تعدٌالت  دوهرٌه وكذلن تمثٌلها امام المضاء وكافة الجهات 

برلم       25105151وؼٌر الرسمٌه وكذلن البٌع والشراء وكذلن له حك البٌع للنفس وللؽٌر وكذلن توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

302025 

حسن احمد دمحم مٌزار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتكون موكوله للشرٌن المتضامن / حسن  -  011

 352242برلم       25105151فرده وبشرط ان ٌكون ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : احمد دمحم مٌزار بم

حسن احمد دمحم مٌزار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتكون موكوله للشرٌن المتضامن / حسن  -  010

 352242برلم       25105151اضها ، تارٌخ : احمد دمحم مٌزار بمفرده وبشرط ان ٌكون ذلن باسم الشركة وضمن اؼر

حسن احمد دمحم مٌزار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتكون موكوله للشرٌن المتضامن / حسن  -  025

 352242برلم       25105151احمد دمحم مٌزار بمفرده وبشرط ان ٌكون ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

حسن احمد دمحم مٌزار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتكون موكوله للشرٌن المتضامن / حسن  -  021

 352242برلم       25105151احمد دمحم مٌزار بمفرده وبشرط ان ٌكون ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتكون موكوله للشرٌن المتضامن / حسن حسن احمد دمحم مٌزار  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  022

 352242برلم       25105151احمد دمحم مٌزار بمفرده وبشرط ان ٌكون ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

له للشرٌن المتضامن / حسن حسن احمد دمحم مٌزار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتكون موكو -  023

 352242برلم       25105151احمد دمحم مٌزار بمفرده وبشرط ان ٌكون ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

حسن احمد دمحم مٌزار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتكون موكوله للشرٌن المتضامن / حسن  -  024

 352242برلم       25105151مفرده وبشرط ان ٌكون ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : احمد دمحم مٌزار ب

حسن احمد دمحم مٌزار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتكون موكوله للشرٌن المتضامن / حسن  -  025

 352242برلم       25105151راضها ، تارٌخ : احمد دمحم مٌزار بمفرده وبشرط ان ٌكون ذلن باسم الشركة وضمن اؼ

والسٌد /  -دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم شاكر السٌد دمحم سند  -  026

سٌد دمحم مجتمعٌن ولهم الحك فى والسٌدة / امانى دمحم شاكر ال -والسٌد / عمرو حسٌن عونى احمد العتال  -حسن سٌد عبدالعزٌز احمد 

تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات المطاع العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن 

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة 

 361554برلم       25105151نمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : او م

والسٌد /  -دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم شاكر السٌد دمحم سند  -  021

والسٌدة / امانى دمحم شاكر السٌد دمحم مجتمعٌن ولهم الحك فى  -مد العتال والسٌد / عمرو حسٌن عونى اح -حسن سٌد عبدالعزٌز احمد 

تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات المطاع العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن 
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لهم حك التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة  بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وكذلن

 361554برلم       25105151او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

والسٌد /  -دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم شاكر السٌد دمحم سند  -  021

والسٌدة / امانى دمحم شاكر السٌد دمحم مجتمعٌن ولهم الحك فى  -والسٌد / عمرو حسٌن عونى احمد العتال  -العزٌز احمد حسن سٌد عبد

تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات المطاع العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن 

هم باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر من

 361554برلم       25105151او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

والسٌد /  -اكر السٌد دمحم سند دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم ش -  020

والسٌدة / امانى دمحم شاكر السٌد دمحم مجتمعٌن ولهم الحك فى  -والسٌد / عمرو حسٌن عونى احمد العتال  -حسن سٌد عبدالعزٌز احمد 

ها وذلن تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات المطاع العام والخاص واالفراد وؼٌر

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة 

 361554برلم       25105151او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

والسٌد /  -شرٌن  حك االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم شاكر السٌد دمحم سند دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و  -  035

والسٌدة / امانى دمحم شاكر السٌد دمحم مجتمعٌن ولهم الحك فى  -والسٌد / عمرو حسٌن عونى احمد العتال  -حسن سٌد عبدالعزٌز احمد 

وشركات المطاع العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة 

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة 

 361554برلم       25105151او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

والسٌد /  -شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم شاكر السٌد دمحم سند دمحم  -  031

والسٌدة / امانى دمحم شاكر السٌد دمحم مجتمعٌن ولهم الحك فى  -والسٌد / عمرو حسٌن عونى احمد العتال  -حسن سٌد عبدالعزٌز احمد 

جهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات المطاع العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن تمثٌل الشركة امام جمٌع ال

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة 

 361554برلم       25105151: او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ، تارٌخ 

والسٌد /  -دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم شاكر السٌد دمحم سند  -  032

ٌن ولهم الحك فى والسٌدة / امانى دمحم شاكر السٌد دمحم مجتمع -والسٌد / عمرو حسٌن عونى احمد العتال  -حسن سٌد عبدالعزٌز احمد 

تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات المطاع العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن 

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة 

 361554برلم       25105151اتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : او منمولة ( وممتلك

والسٌد /  -دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم شاكر السٌد دمحم سند  -  033

لسٌدة / امانى دمحم شاكر السٌد دمحم مجتمعٌن ولهم الحك فى وا -والسٌد / عمرو حسٌن عونى احمد العتال  -حسن سٌد عبدالعزٌز احمد 

تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات المطاع العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن 

الصول الشركة ) ثابتة  بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك التصرؾ

 361554برلم       25105151او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

والسٌد /  -دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم شاكر السٌد دمحم سند  -  034

والسٌدة / امانى دمحم شاكر السٌد دمحم مجتمعٌن ولهم الحك فى  -والسٌد / عمرو حسٌن عونى احمد العتال  -حسن سٌد عبدالعزٌز احمد 

تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات المطاع العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن 

الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة  بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان

 361554برلم       25105151او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

والسٌد /  -سند  دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم شاكر السٌد دمحم -  035

والسٌدة / امانى دمحم شاكر السٌد دمحم مجتمعٌن ولهم الحك فى  -والسٌد / عمرو حسٌن عونى احمد العتال  -حسن سٌد عبدالعزٌز احمد 

تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات المطاع العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن 

ن تكون االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة بشرط ا

 361554برلم       25105151او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 
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والسٌد /  -رة والتولٌع للسٌد / دمحم شاكر السٌد دمحم سند دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدا -  036

والسٌدة / امانى دمحم شاكر السٌد دمحم مجتمعٌن ولهم الحك فى  -والسٌد / عمرو حسٌن عونى احمد العتال  -حسن سٌد عبدالعزٌز احمد 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات المطاع 

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة 

 361554برلم       25105151او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

والسٌد /  - سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم شاكر السٌد دمحم سند دمحم شاكر السٌد دمحم -  031

والسٌدة / امانى دمحم شاكر السٌد دمحم مجتمعٌن ولهم الحك فى  -والسٌد / عمرو حسٌن عونى احمد العتال  -حسن سٌد عبدالعزٌز احمد 

والهٌئات والمإسسات العامة وشركات المطاع العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة 

 361554برلم       25105151او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات ، تارٌخ : 

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم الحك مجتمعٌن فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل للنفس او  -  031

ت للؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او للؽٌر والتى تتعلك بمعامال

 361554برلم       25105151الشركة فمط ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم الحك مجتمعٌن فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل للنفس او  -  030

ود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او للؽٌر والتى تتعلك بمعامالت للؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعم

 361554برلم       25105151الشركة فمط ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل للنفس او  دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم الحك مجتمعٌن -  045

للؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او للؽٌر والتى تتعلك بمعامالت 

 361554 برلم      25105151الشركة فمط ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم الحك مجتمعٌن فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل للنفس او  -  041

للؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او للؽٌر والتى تتعلك بمعامالت 

 361554برلم       25105151كة فمط ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : الشر

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم الحك مجتمعٌن فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل للنفس او  -  042

ٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او للؽٌر والتى تتعلك بمعامالت للؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود الب

 361554برلم       25105151الشركة فمط ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

كٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل للنفس او دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم الحك مجتمعٌن فى تو -  043

للؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او للؽٌر والتى تتعلك بمعامالت 

 361554برلم       25105151الشركة فمط ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم الحك مجتمعٌن فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل للنفس او  -  044

للؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او للؽٌر والتى تتعلك بمعامالت 

 361554برلم       25105151ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  الشركة فمط

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم الحك مجتمعٌن فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل للنفس او  -  045

بتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او للؽٌر والتى تتعلك بمعامالت للؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع اال

 361554برلم       25105151الشركة فمط ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ؽٌر فى البٌع والتنازل للنفس او دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم الحك مجتمعٌن فى توكٌل ال -  046

للؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او للؽٌر والتى تتعلك بمعامالت 

 361554برلم       25105151الشركة فمط ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولهم الحك مجتمعٌن فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل للنفس او  -  041

للؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او للؽٌر والتى تتعلك بمعامالت 

 361554برلم       25105151حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : الشركة فمط ولهم 
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دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم الحك مجتمعٌن فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل للنفس او  -  041

ة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او للؽٌر والتى تتعلك بمعامالت للؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌ

 361554برلم       25105151الشركة فمط ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

البٌع والتنازل للنفس او  دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم الحك مجتمعٌن فى توكٌل الؽٌر فى -  040

للؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او للؽٌر والتى تتعلك بمعامالت 

 361554برلم       25105151الشركة فمط ولهم حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 353154برلم       25105151ؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : ناص -  055

 353154برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  051

 353154برلم       25105151ٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شر -  052

 353154برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  053

 353154برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  054

 353154برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  055

برلم       25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  056

353154 

برلم       25105151مه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : هٌا اسا -  051

353154 

برلم       25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  051

353154 

برلم       25105151ٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بس -  050

353154 

 353154برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  065

 353154برلم       25105151تارٌخ : ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ،  -  061

 353154برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  062

برلم       25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  063

353154 

برلم       25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  064

353154 

برلم       25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  065

353154 

برلم       25105151علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  نبٌلة دمحم مراد حسن -  066

353154 

برلم       25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  061

353154 
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برلم       25105151شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و  -  061

353154 

برلم       25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  060

353154 

برلم       25105151ارٌخ : هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، ت -  015

353154 

برلم       25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  011

353154 

برلم       25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  012

353154 

برلم       25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  013

353154 

برلم       25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  014

353154 

برلم       25105151ن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : نبٌلة دمحم مراد حس -  015

353154 

برلم       25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  016

353154 

برلم       25105151موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  011

353154 

برلم       25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  011

353154 

برلم       25105151رٌخ : هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تا -  010

353154 

برلم       25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  015

353154 

برلم       25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  011

353154 

برلم       25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  012

353154 

برلم       25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  013

353154 

برلم       25105151وان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : نبٌلة دمحم مراد حسن عل -  014

353154 

برلم       25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  015

353154 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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برلم       25105151ٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  016

353154 

برلم       25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  011

353154 

برلم       25105151 سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : -  011

353154 

برلم       25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  010

353154 

برلم       25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  005

353154 

برلم       25105151ا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : سار -  001

353154 

برلم       25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  002

353154 

برلم       25105151موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن -  003

353154 

برلم       25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  004

353154 

برلم       25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  005

353154 

برلم       25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  006

353154 

برلم       25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  001

353154 

برلم       25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  001

353154 

برلم       25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  000

353154 

برلم       25105151من  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ : ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضا -  1555

353154 

برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1551

353154 

برلم       25105151تارٌخ :  ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، -  1552

353154 

برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1553

353154 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1554

353154 

برلم       25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  1555

353154 

برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1556

353154 

برلم       25105151وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  ت -  1551

353154 

برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1551

353154 

برلم       25105151شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  1550

353154 

برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1515

353154 

برلم       25105151رٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الش -  1511

353154 

    25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1512

 353154برلم   

    25105151موصٌه ، تارٌخ : هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى  -  1513

 353154برلم   

    25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1514

 353154برلم   

    25105151تارٌخ :  نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، -  1515

 353154برلم   

برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1516

353154 

برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1511

353154 

برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1511

353154 

    25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1510

 353154برلم   

    25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1525

 353154برلم   

    25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1521

 353154برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1522

 353154برلم   

    25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1523

 353154برلم   

    25105151لة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : نبٌ -  1524

 353154برلم   

    25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1525

 353154برلم   

    25105151ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : هٌا اسامه  -  1526

 353154برلم   

    25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1521

 353154برلم   

    25105151الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم -  1521

 353154برلم   

    25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1520

 353154برلم   

    25105151شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى   -  1535

 353154برلم   

    25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1531

 353154برلم   

    25105151من  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضا -  1532

 353154برلم   

    25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1533

 353154برلم   

    25105151موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن  -  1534

 353154برلم   

    25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1535

 353154برلم   

    25105151ٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعد -  1536

 353154برلم   

    25105151هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1531

 353154برلم   

    25105151كه الى موصٌه ، تارٌخ : سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌ -  1531

 353154برلم   

    25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1530

 353154برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 220 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105151موصٌه ، تارٌخ : نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى  -  1545

 353154برلم   

    25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1541

 353154برلم   

    25105151تارٌخ :  نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، -  1542

 353154برلم   

    25105151نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1543

 353154برلم   

    25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1544

 353154برلم   

    25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1545

 353154برلم   

    25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1546

 353154برلم   

    25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1541

 353154برلم   

    25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1541

 353154برلم   

    25105151ا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : سار -  1540

 353154برلم   

    25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1555

 353154برلم   

    25105151طى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : سارا اسامه ٌوسؾ الشن -  1551

 353154برلم   

    25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1552

 353154برلم   

    25105151رٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  ش -  1553

 353154برلم   

    25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1554

 353154برلم   

    25105151فه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل ص -  1555

 353154برلم   

برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1556

353154 

برلم       25105151ه ، تارٌخ : ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌ -  1551

353154 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 235 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1551

353154 

برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1550

353154 

برلم       25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1565

353154 

    25105151سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1561

 353154برلم   

    25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1562

 353154برلم   

    25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1563

 353154برلم   

    25105151اصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : ن -  1564

 353154برلم   

    25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1565

 353154برلم   

    25105151عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : ناصؾ فإاد  -  1566

 353154برلم   

    25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1561

 353154برلم   

الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم -  1561

 353154برلم       25105151

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1560

 353154برلم       25105151

ن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : نبٌلة دمحم مراد حس -  1515

 353154برلم       25105151

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1511

 353154برلم       25105151

    25105151مسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : ناصؾ فإاد عبدال -  1512

 353154برلم   

    25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1513

 353154برلم   

    25105151ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توص -  1514

 353154برلم   

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1515

 353154برلم       25105151



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 231 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : نبٌلة دمحم مراد حسن علوان   -  1516

 353154برلم       25105151

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1511

 353154برلم       25105151

ن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : نبٌلة دمحم مراد حسن علوا -  1511

 353154برلم       25105151

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1510

 353154برلم       25105151

لوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : نبٌلة دمحم مراد حسن ع -  1515

 353154برلم       25105151

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1511

 353154برلم       25105151

 الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم -  1512

 353154برلم       25105151

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1513

 353154برلم       25105151

 الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم -  1514

 353154برلم       25105151

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1515

 353154برلم       25105151

 الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم -  1516

 353154برلم       25105151

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1511

 353154برلم       25105151

دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  هٌا اسامه ٌوسؾ -  1511

 353154برلم       25105151

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1510

 353154برلم       25105151

ؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : هٌا اسامه ٌوس -  1505

 353154برلم       25105151

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1501

 353154برلم       25105151

سؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : هٌا اسامه ٌو -  1502

 353154برلم       25105151

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1503

 353154برلم       25105151



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 232 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : سارا اسامه  -  1504

 353154برلم       25105151

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1505

 353154برلم       25105151

اد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : نبٌلة دمحم مر -  1506

 353154برلم       25105151

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1501

 353154برلم       25105151

مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  نبٌلة دمحم -  1501

 353154برلم       25105151

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1500

 353154برلم       25105151

امه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : سارا اس -  1155

 353154برلم       25105151

سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1151

 353154برلم       25105151

ؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : سارا اسامه ٌوس -  1152

 353154برلم       25105151

سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1153

 353154برلم       25105151

ى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : سارا اسامه ٌوسؾ الشنط -  1154

 353154برلم       25105151

سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1155

 353154برلم       25105151

ة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌ -  1156

 353154برلم       25105151

سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1151

 353154برلم       25105151

شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :   سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة -  1151

 353154برلم       25105151

سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1150

 353154برلم       25105151

موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  1115

 353154برلم       25105151

سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1111

 353154برلم       25105151



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 233 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105151ج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرو -  1112

 353154برلم   

    25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1113

 353154برلم   

    25105151واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه -  1114

 353154برلم   

    25105151ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1115

 353154برلم   

    25105151كافه حمولها ، تارٌخ : ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت  -  1116

 353154برلم   

سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1111

 353154برلم       25105151

بح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم مراد ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌص -  1111

حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى التعامل مع 

ولها   البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان

برلم       25105151حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

353154 

ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم مراد  -  1110

منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى التعامل مع حسن حك التولٌع 

البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولها  

برلم       25105151تعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌ

353154 

ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم مراد  -  1125

صدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى التعامل مع حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان ت

البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولها  

برلم       25105151حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

353154 

ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم مراد  -  1121

حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى التعامل مع 

لبنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولها  ا

برلم       25105151حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

353154 

ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم مراد ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  ش -  1122

حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى التعامل مع 

حب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولها  البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من س

برلم       25105151حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

353154 

لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم مراد  ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع -  1123

حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى التعامل مع 

ضمان ولها  البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 234 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105151حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

353154 

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1124

التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى مراد حسن حك 

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151ه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على ان

 353154برلم   

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1125

لشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ا

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151تارٌخ : الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، 

 353154برلم   

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1126

لحك فى مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها ا

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

لة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم نبٌ -  1121

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

ت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات التعامل مع البنون واجراء كافه التعامال

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم مراد ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  1121

حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى التعامل مع 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولها  البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات 

برلم       25105151حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

353154 

ٌلة دمحم مراد ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نب -  1120

حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى التعامل مع 

البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولها  

برلم       25105151لرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : حك االلتراض وا

353154 

ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم مراد  -  1135

طات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى التعامل مع حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السل

البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولها  

برلم       25105151الشركه بالبٌع ، تارٌخ : حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول 

353154 

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1131

ولحسابها ولها الحك فى  مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   
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نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1132

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

اء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات التعامل مع البنون واجر

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة -  1133

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب 

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

ٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتول -  1134

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1135

حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى  مراد حسن

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151ى انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون عل

 353154برلم   

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1136

رض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼ

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151ع ، تارٌخ : الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌ

 353154برلم   

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1131

لها الحك فى مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها و

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1131

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

امالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات التعامل مع البنون واجراء كافه التع

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

ن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  1130

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

لحسابات واستصدار شهادات وخطابات التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح ا

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

ن الثانى / نبٌلة دمحم هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌ -  1145

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 
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التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151ك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : الضمان ولها  ح

 353154برلم   

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1141

رده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى مراد حسن حك التولٌع منف

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151ك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعل

 353154برلم   

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1142

تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى  مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1143

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

امل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات التع

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  هٌا اسامه ٌوسؾ -  1144

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات  التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

د االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بن -  1145

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

شهادات وخطابات  التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

دمحم  هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة -  1146

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151ن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : الضمان ولها  حك االلتراض والره

 353154برلم   

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1141

سلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه ال

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151ل الشركه بالبٌع ، تارٌخ : الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصو

 353154برلم   

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1141

ه ولحسابها ولها الحك فى مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشرك

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 231 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

هٌا اسامه ٌوسؾ دمحم الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1140

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

راء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات التعامل مع البنون واج

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

سٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة ب -  1155

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

اع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌد

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

ٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع ل -  1151

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151ان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : الضم

 353154برلم   

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1152

التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى مراد حسن حك 

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151ه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على ان

 353154برلم   

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1153

لشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض ا

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151تارٌخ : الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، 

 353154برلم   

نبٌلة دمحم مراد حسن علوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1154

الحك فى مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها 

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

ٌلة دمحم مراد حسن علوان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم نب -  1155

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

ت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات التعامل مع البنون واجراء كافه التعامال

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  -  1156

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

واستصدار شهادات وخطابات  التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 231 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

نبٌلة دمحم سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى /  -  1151

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : الضمان ولها  حك االلتراض 

 353154برلم   

سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1151

لسلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه ا

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151ول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اص

 353154برلم   

سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1150

لحسابها ولها الحك فى مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه و

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1165

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

ه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات التعامل مع البنون واجراء كاف

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

ٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شر -  1161

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

الحسابات واستصدار شهادات وخطابات التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح 

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

الثانى / نبٌلة دمحم سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن  -  1162

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : الضمان ولها  حك 

 353154برلم   

سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1163

ا كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى مراد حسن حك التولٌع منفرده وله

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151رؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتص

 353154برلم   

سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1164

الشركه ولحسابها ولها الحك فى  مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154لم   بر

سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1165

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 230 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

جراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات التعامل مع البنون وا

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  توصٌة  -  1166

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

داع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌ

    25105151الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

 353154برلم   

للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح -  1161

مراد حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى 

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

    25105151لها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : الضمان و

 353154برلم   

ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم مراد  -  1161

رده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى التعامل مع حسن حك التولٌع منف

البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولها  

برلم       25105151ك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعل

353154 

ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم مراد  -  1160

ر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى التعامل مع حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصد

البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولها  

برلم       25105151حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

353154 

ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم مراد  -  1115

حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى التعامل مع 

ون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولها  البن

برلم       25105151حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

353154 

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم مراد ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  توصٌ -  1111

حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى التعامل مع 

واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولها   البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب

برلم       25105151حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

353154 

صبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم مراد ناصؾ فإاد عبدالمسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌ -  1112

حسن حك التولٌع منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى التعامل مع 

ن ولها  البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضما

برلم       25105151حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : 

353154 

سارا اسامه ٌوسؾ الشنطى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن الثانى / نبٌلة دمحم  -  1113

منفرده ولها كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه على ان تصدر باسم الشركه ولحسابها ولها الحك فى  مراد حسن حك التولٌع

التعامل مع البنون واجراء كافه التعامالت والمعامالت البنكٌه من سحب واٌداع وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 
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    25105151ٌتعلك بالتصرؾ فى اصول الشركه بالبٌع ، تارٌخ : الضمان ولها  حك االلتراض والرهن من البنون على انه فٌما 

 353154برلم   

برلم       25105151وحٌد عطٌه دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1114

360605 

برلم       25105151ه ، تارٌخ : وحٌد عطٌه دمحم حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حمول -  1115

360605 

احمد دمحم عزالدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن او من ٌنوب عنه لانونا بموجب  -  1116

ركه ومباشره توكٌل والٌعتد باى تولٌع على خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن بعنوان الشركه وفى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الش

نشاطها المباشر ام االعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركه من بٌع وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى فال تنفذ االبموافمه 

 416154برلم       25105151الشرٌكٌن شخصٌا موافمه كتابٌه مولع علٌها منهما ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن او من ٌنوب عنه لانونا بموجب احمد دمحم عزالدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  1111

توكٌل والٌعتد باى تولٌع على خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن بعنوان الشركه وفى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره 

ى او تبعى فال تنفذ االبموافمه نشاطها المباشر ام االعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركه من بٌع وتمرٌر حك عٌنى اصل

 416154برلم       25105151الشرٌكٌن شخصٌا موافمه كتابٌه مولع علٌها منهما ، تارٌخ : 

برلم       25105150احمد فإاد عبد العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1111

352320 

برلم       25105150ال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد فإاد عبد الع -  1110

352320 

برلم       25105150فإاد احمد عبد العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1115

352320 

برلم       25105150مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : فإاد احمد عبد العال  توصٌة بسٌطة   -  1111

352320 

احمد فإاد عبد العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / حك االداره والتولٌع  -  1112

 352320برلم       25105150للشرٌن / احمد فإاد احمد عبد العال منفردا ، تارٌخ : 

احمد فإاد عبد العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / حك االداره والتولٌع  -  1113

 352320برلم       25105150للشرٌن / احمد فإاد احمد عبد العال منفردا ، تارٌخ : 

شرٌن متخارج  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / حك االداره والتولٌع  فإاد احمد عبد العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  1114

 352320برلم       25105150للشرٌن / احمد فإاد احمد عبد العال منفردا ، تارٌخ : 

لتولٌع فإاد احمد عبد العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / حك االداره وا -  1115

 352320برلم       25105150للشرٌن / احمد فإاد احمد عبد العال منفردا ، تارٌخ : 

مراد ابراهٌم حبٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع لكل من الطرؾ االول مراد ابراهٌم حبٌب  -  1116

 315351برلم       25105150رٌخ : والطرؾ الثالث / ماٌكل مراد ابراهٌم حبٌب مجتمعٌن او منفردٌن ، تا

حازم عبد الؽنى دمحم المصاص  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من متضامنه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1111

 424500برلم       25105150

نه الى موصٌه ، تارٌخ : حازم عبد الؽنى دمحم المصاص  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من متضام -  1111

 424500برلم       25105150
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حازم عبد الؽنى دمحم المصاص  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من متضامنه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1110

 424500برلم       25105150

ٌل صفتها من متضامنه الى موصٌه ، تارٌخ : حازم عبد الؽنى دمحم المصاص  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعد -  1105

 424500برلم       25105150

دمحم احمد السٌد حجازى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من متضامنه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1101

 424500برلم       25105150

من  تعدٌل صفتها من متضامنه الى موصٌه ، تارٌخ : دمحم احمد السٌد حجازى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضا -  1102

 424500برلم       25105150

دمحم احمد السٌد حجازى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من متضامنه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  1103

 424500برلم       25105150

ٌن متضامن  تعدٌل صفتها من متضامنه الى موصٌه ، تارٌخ : دمحم احمد السٌد حجازى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشر -  1104

 424500برلم       25105150

حازم عبد الؽنى دمحم المصاص  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح ادارة الشركه  -  1105

 424500برلم       25105150و التولٌع علٌها موكوله للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ : 

حازم عبد الؽنى دمحم المصاص  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح ادارة الشركه  -  1106

 424500برلم       25105150و التولٌع علٌها موكوله للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ : 

دٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح ادارة الشركه حازم عبد الؽنى دمحم المصاص  شركة تضامن  م -  1101

 424500برلم       25105150و التولٌع علٌها موكوله للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ : 

حازم عبد الؽنى دمحم المصاص  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح ادارة الشركه  -  1101

 424500برلم       25105150و التولٌع علٌها موكوله للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ : 

دمحم احمد السٌد حجازى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح ادارة الشركه و  -  1100

 424500 برلم      25105150التولٌع علٌها موكوله للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ : 

دمحم احمد السٌد حجازى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح ادارة الشركه و  -  1255

 424500برلم       25105150التولٌع علٌها موكوله للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح ادارة الشركه و  دمحم احمد السٌد حجازى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  -  1251

 424500برلم       25105150التولٌع علٌها موكوله للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ : 

دمحم احمد السٌد حجازى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح ادارة الشركه و  -  1252

 424500برلم       25105150للطرؾ االول منفردا ، تارٌخ :  التولٌع علٌها موكوله

كمال الدٌن توفٌك كمال الحوت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح /االداره  -  1253

 335235برلم       25105150والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

الدٌن توفٌك كمال الحوت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح /االداره كمال  -  1254

 335235برلم       25105150والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تولٌع لٌصبح /االداره والتولٌع طارق عاصم توفٌك الحوت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره وال -  1255

 335235برلم       25105150لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

طارق عاصم توفٌك الحوت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح /االداره والتولٌع  -  1256

 335235برلم       25105150لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 
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عاصم توفٌك كمال عاصم الحوت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح /االداره  -  1251

 335235برلم       25105150والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح /االداره   عاصم توفٌك كمال عاصم الحوت  شركة تضامن -  1251

 335235برلم       25105150والتولٌع لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 215110برلم       25105150نعمان بسٌم حصنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  1250

 215110برلم       25105150صنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ : نعمان بسٌم ح -  1215

عالء الدٌن كامل ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مدٌر جهاز الخدمات العامة للموات المسلحة ، تارٌخ :  -  1211

 106245برلم       25105150

همة  رئٌس مجلس ادارة  مدٌر جهاز الخدمات العامة للموات المسلحة ، تارٌخ : عالء الدٌن كامل ابراهٌم  شركة مسا -  1212

 106245برلم       25105150

دمحم دمحم دمحم الساعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع نٌابه عنها وتمثٌلها التمثٌل المانونى امام جمٌع  -  1213

مل مع البنون فى عملٌات السحب واالٌداع واصدار وصرؾ الشٌكات باسم الشركه الجهات الرسمٌه والؽٌر رسمٌه وحك التعا

وااللتراض من البنون بضمان اصول الشركه الثابته والمتداوله وكذا التصرؾ فى االصول الثابته والمتداوله للشركه وحك الشراء 

دات وسٌارات وخالفه مكفوله للطرفٌن المتضامنٌن والبٌع والرهن فى كل االصول الثابته والمنموله من عمارات واراضى وشمك ومع

 303136برلم       25105150االول المهندس/  دمحم دمحم دمحم الساعى والثانى المهندسه ، تارٌخ : 

 دمحم دمحم دمحم الساعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع نٌابه عنها وتمثٌلها التمثٌل المانونى امام جمٌع -  1214

الجهات الرسمٌه والؽٌر رسمٌه وحك التعامل مع البنون فى عملٌات السحب واالٌداع واصدار وصرؾ الشٌكات باسم الشركه 

وااللتراض من البنون بضمان اصول الشركه الثابته والمتداوله وكذا التصرؾ فى االصول الثابته والمتداوله للشركه وحك الشراء 

ته والمنموله من عمارات واراضى وشمك ومعدات وسٌارات وخالفه مكفوله للطرفٌن المتضامنٌن والبٌع والرهن فى كل االصول الثاب

 303136برلم       25105150االول المهندس/  دمحم دمحم دمحم الساعى والثانى المهندسه ، تارٌخ : 

ها وتمثٌلها التمثٌل المانونى امام جمٌع دمحم دمحم دمحم الساعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع نٌابه عن -  1215

الجهات الرسمٌه والؽٌر رسمٌه وحك التعامل مع البنون فى عملٌات السحب واالٌداع واصدار وصرؾ الشٌكات باسم الشركه 

لشراء وااللتراض من البنون بضمان اصول الشركه الثابته والمتداوله وكذا التصرؾ فى االصول الثابته والمتداوله للشركه وحك ا

والبٌع والرهن فى كل االصول الثابته والمنموله من عمارات واراضى وشمك ومعدات وسٌارات وخالفه مكفوله للطرفٌن المتضامنٌن 

 303136برلم       25105150االول المهندس/  دمحم دمحم دمحم الساعى والثانى المهندسه ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع نٌابه عنها وتمثٌلها التمثٌل المانونى امام جمٌع دمحم دمحم دمحم الساعى  توصٌة بسٌطة   -  1216

الجهات الرسمٌه والؽٌر رسمٌه وحك التعامل مع البنون فى عملٌات السحب واالٌداع واصدار وصرؾ الشٌكات باسم الشركه 

االصول الثابته والمتداوله للشركه وحك الشراء وااللتراض من البنون بضمان اصول الشركه الثابته والمتداوله وكذا التصرؾ فى 

والبٌع والرهن فى كل االصول الثابته والمنموله من عمارات واراضى وشمك ومعدات وسٌارات وخالفه مكفوله للطرفٌن المتضامنٌن 

 303136برلم       25105150االول المهندس/  دمحم دمحم دمحم الساعى والثانى المهندسه ، تارٌخ : 

دمحم دمحم دمحم الساعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع نٌابه عنها وتمثٌلها التمثٌل المانونى امام جمٌع  -  1211

الجهات الرسمٌه والؽٌر رسمٌه وحك التعامل مع البنون فى عملٌات السحب واالٌداع واصدار وصرؾ الشٌكات باسم الشركه 

ركه الثابته والمتداوله وكذا التصرؾ فى االصول الثابته والمتداوله للشركه وحك الشراء وااللتراض من البنون بضمان اصول الش

والبٌع والرهن فى كل االصول الثابته والمنموله من عمارات واراضى وشمك ومعدات وسٌارات وخالفه مكفوله للطرفٌن المتضامنٌن 

 303136برلم       25105150رٌخ : االول المهندس/  دمحم دمحم دمحم الساعى والثانى المهندسه ، تا

دمحم دمحم دمحم الساعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع نٌابه عنها وتمثٌلها التمثٌل المانونى امام جمٌع  -  1211

ركه الجهات الرسمٌه والؽٌر رسمٌه وحك التعامل مع البنون فى عملٌات السحب واالٌداع واصدار وصرؾ الشٌكات باسم الش

وااللتراض من البنون بضمان اصول الشركه الثابته والمتداوله وكذا التصرؾ فى االصول الثابته والمتداوله للشركه وحك الشراء 

والبٌع والرهن فى كل االصول الثابته والمنموله من عمارات واراضى وشمك ومعدات وسٌارات وخالفه مكفوله للطرفٌن المتضامنٌن 

 303136برلم       25105150دمحم دمحم الساعى والثانى المهندسه ، تارٌخ : االول المهندس/  دمحم 
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دمحم دمحم دمحم الساعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  / هاله احمد دمحم نصر الدٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  1210

 303136برلم       25105150

ن متضامن  / هاله احمد دمحم نصر الدٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : دمحم دمحم دمحم الساعى  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  1225

 303136برلم       25105150

دمحم دمحم دمحم الساعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  / هاله احمد دمحم نصر الدٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  1221

 303136برلم       25105150

ساعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  / هاله احمد دمحم نصر الدٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : دمحم دمحم دمحم ال -  1222

 303136برلم       25105150

دمحم دمحم دمحم الساعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  / هاله احمد دمحم نصر الدٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  1223

 303136برلم       25105150

دمحم دمحم دمحم الساعى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  / هاله احمد دمحم نصر الدٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  -  1224

 303136برلم       25105150

    25105150كرٌم بدٌر محمود موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1225

 411051برلم   

    25105150مإمن الدسولى السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1226

 411051برلم   

    25105150كرٌم بدٌر محمود موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1221

 411051برلم   

    25105150مإمن الدسولى السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من الشركة و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1221

 411051برلم   

سمٌر صبحى عٌاد عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  تعدٌل مدٌر الفرع بدال من م / مارٌا سمٌر صبحى ، تارٌخ :  -  1220

 316411برلم       25105150

سمٌر صبحى عٌاد عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  تعدٌل مدٌر الفرع بدال من م / مارٌا سمٌر صبحى ، تارٌخ :  -  1235

 316411برلم       25105150

حسٌن صالح موسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعدٌل ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن الثانى والثالث السٌد حسٌن  -  1231

ٌن صالح وحدهما والٌا منهما منفردا حك االداره والتولٌع والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر حسن حس-صالح والسٌد 

الحكومٌه والشركات واالفراد والتعامل مع كافه البنون والتولٌع على الشٌكات والسحب من البنون واالٌداع فى البنون  واالستدانه 

ات واصول الشركه ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك من البنون وااللتراض من البنون ورهن وبٌع مموم

 262413برلم       25105150تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسٌن صالح موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التعدٌل ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن الثانى والثالث السٌد حسٌن  -  1232

حسن حسٌن صالح وحدهما والٌا منهما منفردا حك االداره والتولٌع والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر - صالح والسٌد

الحكومٌه والشركات واالفراد والتعامل مع كافه البنون والتولٌع على الشٌكات والسحب من البنون واالٌداع فى البنون  واالستدانه 

بٌع ممومات واصول الشركه ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك من البنون وااللتراض من البنون ورهن و

 262413برلم       25105150تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسٌن صالح موسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعدٌل ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن الثانى والثالث السٌد حسٌن  -  1233

حسن حسٌن صالح وحدهما والٌا منهما منفردا حك االداره والتولٌع والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر -لح والسٌد صا

الحكومٌه والشركات واالفراد والتعامل مع كافه البنون والتولٌع على الشٌكات والسحب من البنون واالٌداع فى البنون  واالستدانه 
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ون ورهن وبٌع ممومات واصول الشركه ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك من البنون وااللتراض من البن

 262413برلم       25105150تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسٌن  حسٌن صالح موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التعدٌل ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن الثانى والثالث السٌد -  1234

حسن حسٌن صالح وحدهما والٌا منهما منفردا حك االداره والتولٌع والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر -صالح والسٌد 

الحكومٌه والشركات واالفراد والتعامل مع كافه البنون والتولٌع على الشٌكات والسحب من البنون واالٌداع فى البنون  واالستدانه 

من البنون ورهن وبٌع ممومات واصول الشركه ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك  من البنون وااللتراض

 262413برلم       25105150تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

الث السٌد حسٌن حسٌن صالح موسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التعدٌل ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن الثانى والث -  1235

حسن حسٌن صالح وحدهما والٌا منهما منفردا حك االداره والتولٌع والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر -صالح والسٌد 

الحكومٌه والشركات واالفراد والتعامل مع كافه البنون والتولٌع على الشٌكات والسحب من البنون واالٌداع فى البنون  واالستدانه 

وااللتراض من البنون ورهن وبٌع ممومات واصول الشركه ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك من البنون 

 262413برلم       25105150تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

انى والثالث السٌد حسٌن حسٌن صالح موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التعدٌل ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن الث -  1236

حسن حسٌن صالح وحدهما والٌا منهما منفردا حك االداره والتولٌع والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر -صالح والسٌد 

الحكومٌه والشركات واالفراد والتعامل مع كافه البنون والتولٌع على الشٌكات والسحب من البنون واالٌداع فى البنون  واالستدانه 

البنون وااللتراض من البنون ورهن وبٌع ممومات واصول الشركه ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولهما حك  من

 262413برلم       25105150تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لحك االدارة والتولٌع / حك كل شرٌن  دمحم عبدالرازق عبدالعزٌز العزبى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافه -  1231

فى شراء السٌارات بكافه انواعها وبٌعها ورهنها وترخٌصها وذلن منفردٌن او مجتمعٌن ولهما فى ذلن توكٌل الؽٌر فى كل او بعض 

 213225برلم       25105115ما ذكر ، تارٌخ : 

ن متضامن  اضافه لحك االدارة والتولٌع / حك كل شرٌن دمحم عبدالرازق عبدالعزٌز العزبى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌ -  1231

فى شراء السٌارات بكافه انواعها وبٌعها ورهنها وترخٌصها وذلن منفردٌن او مجتمعٌن ولهما فى ذلن توكٌل الؽٌر فى كل او بعض 

 213225برلم       25105115ما ذكر ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافه لحك االدارة والتولٌع / حك كل شرٌن دمحم عبدالرازق عبدالعزٌز العزبى  شركة ت -  1230

فى شراء السٌارات بكافه انواعها وبٌعها ورهنها وترخٌصها وذلن منفردٌن او مجتمعٌن ولهما فى ذلن توكٌل الؽٌر فى كل او بعض 

 213225برلم       25105115ما ذكر ، تارٌخ : 

 1برلم       25105115ساهمة  مدٌر فرع  الحوامدٌة ، تارٌخ : سٌد صالح ابراهٌم  شركة م -  1245

 1برلم       25105115سٌد صالح ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الحوامدٌة ، تارٌخ :  -  1241

 1برلم       25105115سٌد صالح ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الحوامدٌة ، تارٌخ :  -  1242

دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ادارة الشركة والتولٌع عنها موكوله لجمٌع الشركاء مجتمعٌن احمد محسن  -  1243

او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ، 

 311655برلم       25105115تارٌخ : 

مل دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ادارة الشركة والتولٌع عنها موكوله لجمٌع الشركاء مجتمعٌن ابراهٌم ا -  1244

او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ، 

 311655برلم       25105115تارٌخ : 

حمود دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ادارة الشركة والتولٌع عنها موكوله لجمٌع الشركاء مجتمعٌن دمحم م -  1245

او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ، 

 311655برلم       25105115تارٌخ : 
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د امل دمحم اسماعٌل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ادارة الشركة والتولٌع عنها موكوله لجمٌع الشركاء مجتمعٌن محمو -  1246

او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ، 

 311655برلم       25105115تارٌخ : 

س مورٌس نادها شنوده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ، جرج -  1241

 303313برلم       25105115تارٌخ : 

جرجس مورٌس نادها شنوده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن ،  -  1241

 303313برلم       25105115تارٌخ : 

    25105115سلٌمان علً سلٌمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1240

 354145برلم   

    25105115سلٌمان علً سلٌمان دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1255

 354145برلم   

 1برلم       25105115الماهرة الجدٌدة ، تارٌخ :  -اجح النٌنى دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المرنفل ن -  1251

 1برلم       25105115الماهرة الجدٌدة ، تارٌخ :  -ناجح النٌنى دمحم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  المرنفل  -  1252

 1برلم       25105115الماهرة الجدٌدة ، تارٌخ :  -مدٌر فرع  المرنفل  ناجح النٌنى دمحم احمد  شركة مساهمة  -  1253

امل فوزى دمحم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكة /امل فوزى دمحم سلٌمان )  -  1254

ها فى عمد التؤسٌس ولها حك توكٌل الؽٌر فى كافه شرٌن متضامن ( منفرده ولها كافه الصالحٌات فى ادارة الشركه والتى تم الرار

االمور التى تتعلك بادارة الشركه وكذلن لها حك االلتراض والرهن وتمثٌل الشركة او من توكله امام كافة البنون ، تارٌخ : 

 451502برلم       25105115

والتولٌع لتصبح للشرٌكة /امل فوزى دمحم سلٌمان ) امل فوزى دمحم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة  -  1255

شرٌن متضامن ( منفرده ولها كافه الصالحٌات فى ادارة الشركه والتى تم الرارها فى عمد التؤسٌس ولها حك توكٌل الؽٌر فى كافه 

كافة البنون ، تارٌخ : االمور التى تتعلك بادارة الشركه وكذلن لها حك االلتراض والرهن وتمثٌل الشركة او من توكله امام 

 451502برلم       25105115

امل فوزى دمحم سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكة /امل فوزى دمحم سلٌمان )  -  1256

ها حك توكٌل الؽٌر فى كافه شرٌن متضامن ( منفرده ولها كافه الصالحٌات فى ادارة الشركه والتى تم الرارها فى عمد التؤسٌس ول

االمور التى تتعلك بادارة الشركه وكذلن لها حك االلتراض والرهن وتمثٌل الشركة او من توكله امام كافة البنون ، تارٌخ : 

 451502برلم       25105115

المحاسب عبدالحمٌد احمد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الؽاء التفوٌض الصادر للسٌد /  -  1251

برلم       25105115عبدالرإوؾ سمارة والسٌد الدكتور / السٌد فتحى السٌد ابراهٌم فى التولٌع مجتمعٌن فى البنون ، تارٌخ : 

215112 

جون جورج برسوم منفردا -جون جورج برسوم دمٌان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع للشرٌن  -  1251

 451050برلم       25105115خ : ، تارٌ

جون جورج برسوم منفردا -جون جورج برسوم دمٌان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع للشرٌن  -  1250

 451050برلم       25105115، تارٌخ : 

برلم       25105115ارٌخ : امجد نجاتى توفٌك صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، ت -  1265

314162 

برلم       25105115امجد نجاتى توفٌك صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1261

314162 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 246 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105115امجد نجاتى توفٌك صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1262

314162 

برلم       25105115امجد نجاتى توفٌك صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1263

314162 

برلم       25105115اٌهاب ماهر ٌعموب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1264

314162 

برلم       25105115كة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : اٌهاب ماهر ٌعموب  شر -  1265

314162 

برلم       25105115اٌهاب ماهر ٌعموب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1266

314162 

برلم       25105115حموله ، تارٌخ :  اٌهاب ماهر ٌعموب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة -  1261

314162 

برلم       25105115اشرؾ نجاتى توفٌك صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1261

314162 

برلم       25105115اشرؾ نجاتى توفٌك صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1260

314162 

برلم       25105115اشرؾ نجاتى توفٌك صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1215

314162 

برلم       25105115اشرؾ نجاتى توفٌك صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1211

314162 

نجاتى توفٌك صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركة لٌصبح للطرؾ الثانى امجد  -  1212

 314162برلم       25105115الشرٌن المتضامن / اشرؾ نجاتى توفٌك صالح وحده منفردا ، تارٌخ : 

ره والتولٌع عن الشركة لٌصبح للطرؾ الثانى امجد نجاتى توفٌك صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدا -  1213

 314162برلم       25105115الشرٌن المتضامن / اشرؾ نجاتى توفٌك صالح وحده منفردا ، تارٌخ : 

امجد نجاتى توفٌك صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركة لٌصبح للطرؾ الثانى  -  1214

 314162برلم       25105115/ اشرؾ نجاتى توفٌك صالح وحده منفردا ، تارٌخ : الشرٌن المتضامن 

امجد نجاتى توفٌك صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركة لٌصبح للطرؾ الثانى  -  1215

 314162برلم       25105115الشرٌن المتضامن / اشرؾ نجاتى توفٌك صالح وحده منفردا ، تارٌخ : 

اٌهاب ماهر ٌعموب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركة لٌصبح للطرؾ الثانى الشرٌن  -  1216

 314162برلم       25105115المتضامن / اشرؾ نجاتى توفٌك صالح وحده منفردا ، تارٌخ : 

ٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركة لٌصبح للطرؾ الثانى الشرٌن اٌهاب ماهر ٌعموب  شركة تضامن  مدٌر و شر -  1211

 314162برلم       25105115المتضامن / اشرؾ نجاتى توفٌك صالح وحده منفردا ، تارٌخ : 

رٌن اٌهاب ماهر ٌعموب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركة لٌصبح للطرؾ الثانى الش -  1211

 314162برلم       25105115المتضامن / اشرؾ نجاتى توفٌك صالح وحده منفردا ، تارٌخ : 

اٌهاب ماهر ٌعموب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركة لٌصبح للطرؾ الثانى الشرٌن  -  1210

 314162برلم       25105115المتضامن / اشرؾ نجاتى توفٌك صالح وحده منفردا ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 241 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

اشرؾ نجاتى توفٌك صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركة لٌصبح للطرؾ الثانى  -  1215

 314162برلم       25105115الشرٌن المتضامن / اشرؾ نجاتى توفٌك صالح وحده منفردا ، تارٌخ : 

ة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركة لٌصبح للطرؾ الثانى اشرؾ نجاتى توفٌك صالح  شرك -  1211

 314162برلم       25105115الشرٌن المتضامن / اشرؾ نجاتى توفٌك صالح وحده منفردا ، تارٌخ : 

لٌصبح للطرؾ الثانى  اشرؾ نجاتى توفٌك صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركة -  1212

 314162برلم       25105115الشرٌن المتضامن / اشرؾ نجاتى توفٌك صالح وحده منفردا ، تارٌخ : 

اشرؾ نجاتى توفٌك صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركة لٌصبح للطرؾ الثانى  -  1213

 314162برلم       25105115لح وحده منفردا ، تارٌخ : الشرٌن المتضامن / اشرؾ نجاتى توفٌك صا

جالل جاد جاد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولع لتصبح موكولة للشرٌن المتضامن  -  1214

االصول للنفس و المهندس/ جالل جاد جاد منصور منفردا وله كافة السلطات الالزمة لتحمٌك اؼراض الشركة وله حك بٌع وشراء 

للؽٌر وحك الرهن والتعامل مع البنون والتولٌع لدى البنون منفردا وله حك الدخول فى شركات اخرى وله نظٌر اعمال االدارة نسبة 

 323553برلم       25105115% من صافة الربح ، تارٌخ : 25

ة والتولع لتصبح موكولة للشرٌن المتضامن جالل جاد جاد منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدار -  1215

المهندس/ جالل جاد جاد منصور منفردا وله كافة السلطات الالزمة لتحمٌك اؼراض الشركة وله حك بٌع وشراء االصول للنفس و 

االدارة نسبة للؽٌر وحك الرهن والتعامل مع البنون والتولٌع لدى البنون منفردا وله حك الدخول فى شركات اخرى وله نظٌر اعمال 

 323553برلم       25105115% من صافة الربح ، تارٌخ : 25

دمحم فكرى محمود دسولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عنها للطرؾ االول المتضامن  -  1216

وض بشان هذه التعالدات واستالم وتسلٌم السٌد / فكرى محمود دسولى على فمط وله حك التولٌع عن الشركه بكافه تعالداتها والتفا

جمٌع اذونات الصرؾ واوامر التورٌد واالشراؾ على تنفٌذها وله حك اتخاذ اى لرار او اجراء دون الرجوع للشركاء  منفردا ، 

 332155برلم       25105111تارٌخ : 

والتولٌع عنها للطرؾ االول المتضامن  دمحم فكرى محمود دسولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره -  1211

السٌد / فكرى محمود دسولى على فمط وله حك التولٌع عن الشركه بكافه تعالداتها والتفاوض بشان هذه التعالدات واستالم وتسلٌم 

منفردا ،  جمٌع اذونات الصرؾ واوامر التورٌد واالشراؾ على تنفٌذها وله حك اتخاذ اى لرار او اجراء دون الرجوع للشركاء 

 332155برلم       25105111تارٌخ : 

فكرى محمود دسولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عنها للطرؾ االول المتضامن  -  1211

واستالم وتسلٌم السٌد / فكرى محمود دسولى على فمط وله حك التولٌع عن الشركه بكافه تعالداتها والتفاوض بشان هذه التعالدات 

جمٌع اذونات الصرؾ واوامر التورٌد واالشراؾ على تنفٌذها وله حك اتخاذ اى لرار او اجراء دون الرجوع للشركاء  منفردا ، 

 332155برلم       25105111تارٌخ : 

االول المتضامن فكرى محمود دسولى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع عنها للطرؾ  -  1210

السٌد / فكرى محمود دسولى على فمط وله حك التولٌع عن الشركه بكافه تعالداتها والتفاوض بشان هذه التعالدات واستالم وتسلٌم 

جمٌع اذونات الصرؾ واوامر التورٌد واالشراؾ على تنفٌذها وله حك اتخاذ اى لرار او اجراء دون الرجوع للشركاء  منفردا ، 

 332155برلم       25105111تارٌخ : 

 260535برلم       25105111فاتن صابر بٌومى دمحم الشناوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  1205

 260535برلم       25105111دمحم عبداللة دمحم عبدالفتاح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  1201

ناوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران  المسإالن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر فاتن صابر بٌومى دمحم الش -  1202

ولهما الحك منفردٌن او مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن 

تحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة ؼرض الشركة على األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة و

المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

 260535 برلم      25105111بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما شراء جمٌع المواد والمهمات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 241 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

دمحم عبداللة دمحم عبدالفتاح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران  المسإالن الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهما  -  1203

الحك منفردٌن او مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض 

تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ الشركة على األخص 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 260535برلم       25105111د والمهمات ، تارٌخ : الشركة بالنمد أو باألجل ولهما شراء جمٌع الموا

فاتن صابر بٌومى دمحم الشناوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والبضائع والمنموالت واأللتراض بطرٌك األعتمادات .  -  1204

البنون بكافة أنواعها وكذلن ٌمثل المدٌران  المسئوالن الشركة فى عال لتها مع البنون وله الحك منفردٌن او مجتمعٌن فى التعامل مع 

حك التولٌع الحك منفردٌن او مجتمعٌن  بالبنون على أى معامالت تخص الشركة منفردٌن او مجتمعٌن بهذا الصدد ، تارٌخ : 

 260535برلم       25105111

بطرٌك األعتمادات . ٌمثل دمحم عبداللة دمحم عبدالفتاح  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والبضائع والمنموالت واأللتراض  -  1205

المدٌران  المسئوالن الشركة فى عال لتها مع البنون وله الحك منفردٌن او مجتمعٌن فى التعامل مع البنون بكافة أنواعها وكذلن حك 

التولٌع الحك منفردٌن او مجتمعٌن  بالبنون على أى معامالت تخص الشركة منفردٌن او مجتمعٌن بهذا الصدد ، تارٌخ : 

 260535برلم       25105111

برلم       25105111دمحم صبرى دمحم عثمان الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1206

412201 

برلم       25105111دمحم صبرى دمحم عثمان الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1201

412201 

برلم       25105111عمرو احمد على الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1201

412201 

برلم       25105111عمرو احمد على الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1200

412201 

برلم       25105111معطى دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : اٌمان عبد ال -  1355

412201 

برلم       25105111اٌمان عبد المعطى دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1351

412201 

برلم       25105111صٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : عصام دمحم عبدالعظٌم دمحم  تو -  1352

412201 

برلم       25105111عصام دمحم عبدالعظٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1353

412201 

برلم       25105111م كافة حموله ، تارٌخ : امل احمد فإاد زكى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستل -  1354

412201 

برلم       25105111امل احمد فإاد زكى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1355

412201 

برلم       25105111دمحم السٌد محمود السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1356

412201 

برلم       25105111دمحم السٌد محمود السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1351

412201 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 240 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 412201برلم       25105111هناء دمحم دمحم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1351

 412201برلم       25105111هناء دمحم دمحم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1350

    25105111دمحم صبرى دمحم عثمان الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1315

 412201برلم   

    25105111 عثمان الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : دمحم صبرى دمحم -  1311

 412201برلم   

برلم       25105111عمرو احمد على الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1312

412201 

برلم       25105111ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : عمرو احمد على الشاذلى  توص -  1313

412201 

    25105111اٌمان عبد المعطى دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1314

 412201برلم   

    25105111مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : اٌمان عبد المعطى دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة   -  1315

 412201برلم   

برلم       25105111عصام دمحم عبدالعظٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1316

412201 

برلم       25105111واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : عصام دمحم عبدالعظٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت  -  1311

412201 

برلم       25105111امل احمد فإاد زكى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1311

412201 

برلم       25105111امل احمد فإاد زكى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1310

412201 

    25105111دمحم السٌد محمود السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1325

 412201برلم   

    25105111دمحم السٌد محمود السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1321

 412201برلم   

برلم       25105111هناء دمحم دمحم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1322

412201 

برلم       25105111هناء دمحم دمحم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1323

412201 

    25105111دمحم صبرى دمحم عثمان الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1324

 412201برلم   

    25105111دمحم صبرى دمحم عثمان الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1325

 412201برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 255 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105111على الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : عمرو احمد  -  1326

412201 

برلم       25105111عمرو احمد على الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1321

412201 

    25105111صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : اٌمان عبد المعطى دمحم عٌسى  تو -  1321

 412201برلم   

    25105111اٌمان عبد المعطى دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1320

 412201برلم   

برلم       25105111رٌن موصى  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : عصام دمحم عبدالعظٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  ش -  1335

412201 

برلم       25105111عصام دمحم عبدالعظٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1331

412201 

برلم       25105111فة حمولها ، تارٌخ : امل احمد فإاد زكى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت واستلمت كا -  1332

412201 

برلم       25105111امل احمد فإاد زكى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1333

412201 

    25105111دمحم السٌد محمود السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1334

 412201برلم   

    25105111دمحم السٌد محمود السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1335

 412201برلم   

   برلم    25105111هناء دمحم دمحم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1336

412201 

برلم       25105111هناء دمحم دمحم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1331

412201 

برلم       25105111دمحم صبرى دمحم عثمان الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1331

412201 

برلم       25105111 صبرى دمحم عثمان الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : دمحم -  1330

412201 

برلم       25105111عمرو احمد على الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1345

412201 

برلم       25105111توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : عمرو احمد على الشاذلى   -  1341

412201 

برلم       25105111اٌمان عبد المعطى دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1342

412201 

برلم       25105111ر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : اٌمان عبد المعطى دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  1343

412201 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 251 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105111عصام دمحم عبدالعظٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1344

412201 

برلم       25105111ة حموله ، تارٌخ : عصام دمحم عبدالعظٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كاف -  1345

412201 

برلم       25105111امل احمد فإاد زكى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1346

412201 

برلم       25105111امل احمد فإاد زكى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1341

412201 

برلم       25105111دمحم السٌد محمود السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1341

412201 

برلم       25105111دمحم السٌد محمود السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1340

412201 

 412201برلم       25105111هناء دمحم دمحم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1355

 412201برلم       25105111هناء دمحم دمحم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1351

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع منفرد للشرٌن المتضامن / دمحم دمحم صبرى دمحم عثمان الجمل  تو -  1352

السٌد محمود السٌد دمحم او من ٌنوب عنه لانونا وال ٌمبل وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن وله كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك 

شركة وله الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه اؼراض الشركة على ان ٌكون االعمال الصادرة منهم بعنوان واسم ال

والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون بالسحب او االٌداع وله الحك فى توكٌل الؽٌر ببعض او كل الصالحٌات السابمه . تعدٌل حك 

 412201برلم       25105111اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن ، تارٌخ : 

دمحم صبرى دمحم عثمان الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع منفرد للشرٌن المتضامن / دمحم  -  1353

السٌد محمود السٌد دمحم او من ٌنوب عنه لانونا وال ٌمبل وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن وله كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك 

االعمال الصادرة منهم بعنوان واسم الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه  اؼراض الشركة على ان ٌكون

والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون بالسحب او االٌداع وله الحك فى توكٌل الؽٌر ببعض او كل الصالحٌات السابمه . تعدٌل حك 

 412201برلم       25105111تارٌخ : اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن ، 

عمرو احمد على الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع منفرد للشرٌن المتضامن / دمحم  -  1354

لتحمٌك السٌد محمود السٌد دمحم او من ٌنوب عنه لانونا وال ٌمبل وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن وله كافة الصالحٌات والسلطات 

اؼراض الشركة على ان ٌكون االعمال الصادرة منهم بعنوان واسم الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه 

والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون بالسحب او االٌداع وله الحك فى توكٌل الؽٌر ببعض او كل الصالحٌات السابمه . تعدٌل حك 

 412201برلم       25105111صول الشركة من بٌع وشراء ورهن ، تارٌخ : اعمال التصرؾ التى تمس ا

عمرو احمد على الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع منفرد للشرٌن المتضامن / دمحم  -  1355

لن وله كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك السٌد محمود السٌد دمحم او من ٌنوب عنه لانونا وال ٌمبل وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذ

اؼراض الشركة على ان ٌكون االعمال الصادرة منهم بعنوان واسم الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه 

عدٌل حك والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون بالسحب او االٌداع وله الحك فى توكٌل الؽٌر ببعض او كل الصالحٌات السابمه . ت

 412201برلم       25105111اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن ، تارٌخ : 

اٌمان عبد المعطى دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع منفرد للشرٌن المتضامن / دمحم  -  1356

ا وال ٌمبل وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن وله كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك السٌد محمود السٌد دمحم او من ٌنوب عنه لانون

اؼراض الشركة على ان ٌكون االعمال الصادرة منهم بعنوان واسم الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه 

ؽٌر ببعض او كل الصالحٌات السابمه . تعدٌل حك والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون بالسحب او االٌداع وله الحك فى توكٌل ال

 412201برلم       25105111اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 252 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

اٌمان عبد المعطى دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع منفرد للشرٌن المتضامن / دمحم  -  1351

حمود السٌد دمحم او من ٌنوب عنه لانونا وال ٌمبل وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن وله كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك السٌد م

اؼراض الشركة على ان ٌكون االعمال الصادرة منهم بعنوان واسم الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه 

لسحب او االٌداع وله الحك فى توكٌل الؽٌر ببعض او كل الصالحٌات السابمه . تعدٌل حك والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون با

 412201برلم       25105111اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن ، تارٌخ : 

د للشرٌن المتضامن / دمحم عصام دمحم عبدالعظٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع منفر -  1351

السٌد محمود السٌد دمحم او من ٌنوب عنه لانونا وال ٌمبل وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن وله كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك 

اؼراض الشركة على ان ٌكون االعمال الصادرة منهم بعنوان واسم الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه 

ؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون بالسحب او االٌداع وله الحك فى توكٌل الؽٌر ببعض او كل الصالحٌات السابمه . تعدٌل حك وال

 412201برلم       25105111اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع منفرد للشرٌن المتضامن / دمحم   عصام دمحم عبدالعظٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى -  1350

السٌد محمود السٌد دمحم او من ٌنوب عنه لانونا وال ٌمبل وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن وله كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك 

الشركة امام الجهات الحكومٌه  اؼراض الشركة على ان ٌكون االعمال الصادرة منهم بعنوان واسم الشركة وله الحك فى تمثٌل

والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون بالسحب او االٌداع وله الحك فى توكٌل الؽٌر ببعض او كل الصالحٌات السابمه . تعدٌل حك 

 412201برلم       25105111اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن ، تارٌخ : 

ى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع منفرد للشرٌن المتضامن / دمحم السٌد امل احمد فإاد زك -  1365

محمود السٌد دمحم او من ٌنوب عنه لانونا وال ٌمبل وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن وله كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك اؼراض 

الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه والؽٌر  الشركة على ان ٌكون االعمال الصادرة منهم بعنوان واسم

حكومٌه والتعامل مع البنون بالسحب او االٌداع وله الحك فى توكٌل الؽٌر ببعض او كل الصالحٌات السابمه . تعدٌل حك اعمال 

 412201برلم       25105111التصرؾ التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن ، تارٌخ : 

امل احمد فإاد زكى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع منفرد للشرٌن المتضامن / دمحم السٌد  -  1361

محمود السٌد دمحم او من ٌنوب عنه لانونا وال ٌمبل وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن وله كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك اؼراض 

الصادرة منهم بعنوان واسم الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه والؽٌر  الشركة على ان ٌكون االعمال

حكومٌه والتعامل مع البنون بالسحب او االٌداع وله الحك فى توكٌل الؽٌر ببعض او كل الصالحٌات السابمه . تعدٌل حك اعمال 

 412201برلم       25105111التصرؾ التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن ، تارٌخ : 

دمحم السٌد محمود السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع منفرد للشرٌن المتضامن / دمحم  -  1362

حمٌك السٌد محمود السٌد دمحم او من ٌنوب عنه لانونا وال ٌمبل وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن وله كافة الصالحٌات والسلطات لت

اؼراض الشركة على ان ٌكون االعمال الصادرة منهم بعنوان واسم الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه 

والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون بالسحب او االٌداع وله الحك فى توكٌل الؽٌر ببعض او كل الصالحٌات السابمه . تعدٌل حك 

 412201برلم       25105111ل الشركة من بٌع وشراء ورهن ، تارٌخ : اعمال التصرؾ التى تمس اصو

دمحم السٌد محمود السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع منفرد للشرٌن المتضامن / دمحم  -  1363

ؾ ذلن وله كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك السٌد محمود السٌد دمحم او من ٌنوب عنه لانونا وال ٌمبل وال ٌعتد باى تولٌع خال

اؼراض الشركة على ان ٌكون االعمال الصادرة منهم بعنوان واسم الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه 

. تعدٌل حك  والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون بالسحب او االٌداع وله الحك فى توكٌل الؽٌر ببعض او كل الصالحٌات السابمه

 412201برلم       25105111اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن ، تارٌخ : 

هناء دمحم دمحم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع منفرد للشرٌن المتضامن / دمحم السٌد  -  1364

ال ٌمبل وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن وله كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك اؼراض محمود السٌد دمحم او من ٌنوب عنه لانونا و

الشركة على ان ٌكون االعمال الصادرة منهم بعنوان واسم الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه والؽٌر 

ببعض او كل الصالحٌات السابمه . تعدٌل حك اعمال  حكومٌه والتعامل مع البنون بالسحب او االٌداع وله الحك فى توكٌل الؽٌر

 412201برلم       25105111التصرؾ التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن ، تارٌخ : 

هناء دمحم دمحم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع منفرد للشرٌن المتضامن / دمحم السٌد  -  1365

دمحم او من ٌنوب عنه لانونا وال ٌمبل وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن وله كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك اؼراض  محمود السٌد
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الشركة على ان ٌكون االعمال الصادرة منهم بعنوان واسم الشركة وله الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه والؽٌر 

ٌداع وله الحك فى توكٌل الؽٌر ببعض او كل الصالحٌات السابمه . تعدٌل حك اعمال حكومٌه والتعامل مع البنون بالسحب او اال

 412201برلم       25105111التصرؾ التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء ورهن ، تارٌخ : 

نى اصلى دمحم صبرى دمحم عثمان الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والحصول على لروض للشركة وتمرٌر حك عٌ -  1366

 412201برلم       25105111او تبعى للشرٌن المتضامن منفردا الحك فى ذلن ، تارٌخ : 

دمحم صبرى دمحم عثمان الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والحصول على لروض للشركة وتمرٌر حك عٌنى اصلى  -  1361

 412201برلم       25105111او تبعى للشرٌن المتضامن منفردا الحك فى ذلن ، تارٌخ : 

عمرو احمد على الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والحصول على لروض للشركة وتمرٌر حك عٌنى اصلى او  -  1361

 412201برلم       25105111تبعى للشرٌن المتضامن منفردا الحك فى ذلن ، تارٌخ : 

حصول على لروض للشركة وتمرٌر حك عٌنى اصلى او عمرو احمد على الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وال -  1360

 412201برلم       25105111تبعى للشرٌن المتضامن منفردا الحك فى ذلن ، تارٌخ : 

اٌمان عبد المعطى دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والحصول على لروض للشركة وتمرٌر حك عٌنى اصلى  -  1315

 412201برلم       25105111الحك فى ذلن ، تارٌخ :  او تبعى للشرٌن المتضامن منفردا

اٌمان عبد المعطى دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والحصول على لروض للشركة وتمرٌر حك عٌنى اصلى  -  1311

 412201برلم       25105111او تبعى للشرٌن المتضامن منفردا الحك فى ذلن ، تارٌخ : 

لعظٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  والحصول على لروض للشركة وتمرٌر حك عٌنى اصلى او عصام دمحم عبدا -  1312

 412201برلم       25105111تبعى للشرٌن المتضامن منفردا الحك فى ذلن ، تارٌخ : 

اصلى او عصام دمحم عبدالعظٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  والحصول على لروض للشركة وتمرٌر حك عٌنى  -  1313

 412201برلم       25105111تبعى للشرٌن المتضامن منفردا الحك فى ذلن ، تارٌخ : 

امل احمد فإاد زكى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  والحصول على لروض للشركة وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى  -  1314

 412201برلم       25105111للشرٌن المتضامن منفردا الحك فى ذلن ، تارٌخ : 

امل احمد فإاد زكى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  والحصول على لروض للشركة وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى  -  1315

 412201برلم       25105111للشرٌن المتضامن منفردا الحك فى ذلن ، تارٌخ : 

للشركة وتمرٌر حك عٌنى اصلى او دمحم السٌد محمود السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والحصول على لروض  -  1316

 412201برلم       25105111تبعى للشرٌن المتضامن منفردا الحك فى ذلن ، تارٌخ : 

دمحم السٌد محمود السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والحصول على لروض للشركة وتمرٌر حك عٌنى اصلى او  -  1311

 412201برلم       25105111، تارٌخ : تبعى للشرٌن المتضامن منفردا الحك فى ذلن 

هناء دمحم دمحم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والحصول على لروض للشركة وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى  -  1311

 412201برلم       25105111للشرٌن المتضامن منفردا الحك فى ذلن ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  والحصول على لروض للشركة وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى هناء دمحم دمحم خلٌل  توصٌة بسٌطة   -  1310

 412201برلم       25105111للشرٌن المتضامن منفردا الحك فى ذلن ، تارٌخ : 

 323111برلم       25105111ابراهٌم دمحم الخمٌس مراد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1315

 323111برلم       25105111ٌم دمحم الخمٌس مراد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ : ابراه -  1311

برلم       25105111دمحم دمحم على شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1312

354131 
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برلم       25105111ٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : دمحم دمحم على شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شر -  1313

354131 

برلم       25105111دمحم دمحم على شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1314

354131 

برلم       25105111خ : دمحم دمحم على شحاته  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌ -  1315

354131 

برلم       25105111سامى محمود دمحم محسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1316

233513 

برلم       25105111سامى محمود دمحم محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1311

233513 

برلم       25105111سامى محمود دمحم محسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1311

233513 

برلم       25105111سامى محمود دمحم محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1310

233513 

برلم       25105111محمود الشٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  محمود دمحم -  1305

233513 

برلم       25105111محمود دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1301

233513 

برلم       25105111اهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : دمحم احمد محمود الشٌن  شركة مس -  1302

233513 

برلم       25105111دمحم احمد محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1303

233513 

برلم       25105111دب ، تارٌخ : محمود حاتم محمود خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنت -  1304

233513 

برلم       25105111محمود حاتم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1305

233513 

برلم       25105111محمود حاتم محمود خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1306

233513 

برلم       25105111محمود حاتم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1301

233513 

برلم       25105111احمد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1301

233513 

برلم       25105111توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :   احمد دمحم محمود الشٌن -  1300

233513 

برلم       25105111احمد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1455

233513 
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برلم       25105111عضو المنتدب ، تارٌخ : احمد دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وال -  1451

233513 

برلم       25105111دمحم احمد محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1452

233513 

برلم       25105111دمحم احمد محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1453

233513 

برلم       25105111محمود دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1454

233513 

برلم       25105111محمود دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1455

233513 

برلم       25105111دمحم محمود ٌونس الشٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1456

233513 

برلم       25105111دمحم محمود ٌونس الشٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1451

233513 

برلم       25105111اهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : دمحم محمود ٌونس الشٌن  شركة مس -  1451

233513 

برلم       25105111دمحم محمود ٌونس الشٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1450

233513 

برلم       25105111ضو المنتدب ، تارٌخ : سامى محمود دمحم محسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و الع -  1415

233513 

برلم       25105111سامى محمود دمحم محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1411

233513 

برلم       25105111سامى محمود دمحم محسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1412

233513 

برلم       25105111سامى محمود دمحم محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1413

233513 

برلم       25105111محمود دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1414

233513 

برلم       25105111محمود دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1415

233513 

برلم       25105111دمحم احمد محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1416

233513 

برلم       25105111مود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ : دمحم احمد مح -  1411

233513 

برلم       25105111محمود حاتم محمود خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1411

233513 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 256 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105111ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  محمود حاتم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس -  1410

233513 

برلم       25105111محمود حاتم محمود خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1425

233513 

برلم       25105111: محمود حاتم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ  -  1421

233513 

برلم       25105111احمد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1422

233513 

برلم       25105111احمد دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1423

233513 

برلم       25105111احمد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1424

233513 

برلم       25105111احمد دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1425

233513 

برلم       25105111مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ : دمحم احمد محمود الشٌن  شركة  -  1426

233513 

برلم       25105111دمحم احمد محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1421

233513 

برلم       25105111العضو المنتدب ، تارٌخ :  محمود دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و -  1421

233513 

برلم       25105111محمود دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1420

233513 

برلم       25105111 دمحم محمود ٌونس الشٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ : -  1435

233513 

برلم       25105111دمحم محمود ٌونس الشٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1431

233513 

برلم       25105111دمحم محمود ٌونس الشٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1432

233513 

برلم       25105111دمحم محمود ٌونس الشٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1433

233513 

سامى محمود دمحم محسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء  -  1434

تعٌٌن  -1-ن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌ

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة 

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

233513 
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سامى محمود دمحم محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء  -  1435

تعٌٌن  -1-المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

رفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وص

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

233513 

وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء  سامى محمود دمحم محسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  -  1436

تعٌٌن  -1-المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة 

 كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات 

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

233513 

محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء  سامى محمود دمحم -  1431

تعٌٌن  -1-المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة 

ا لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب كم -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات 

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

233513 

محمود دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء  -  1431

تعٌٌن  -1-المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-وكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم وعزل عمال ومستخدمى و

المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات 

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-ون واالفراد وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البن

233513 

محمود دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء  -  1430

تعٌٌن  -1-حٌات االتٌة المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصال

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات 

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد وااللتراض والرهن 

233513 

دمحم احمد محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1445

تعٌٌن وعزل عمال  -1-االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

ٌة وفتح االعتمادات وااللتراض والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكوم

 233513برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

دمحم احمد محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1441

تعٌٌن وعزل عمال  -1-دس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة والمهن

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

الشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون و

 233513برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

لس االدارة واالعضاء محمود حاتم محمود خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مج -  1442

تعٌٌن  -1-المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 
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واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات المستخلصات والشٌكات 

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

233513 

عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن محمود حاتم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة   -  1443

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة 

فى البنون وسحب المستخلصات  كما لهم منفردٌن فتح الحسابات -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض 

 233513برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

محمود حاتم محمود خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء  -  1444

تعٌٌن  -1-المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-تهم وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافا

المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات 

برلم       25105111: كما ٌكون ، تارٌخ  -3-وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

233513 

محمود حاتم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1445

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم ومستخدم

والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض 

 233513برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-لبنون واالفراد والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من ا

احمد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1446

تعٌٌن وعزل عمال  -1-ت االتٌة والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌا

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض 

 233513برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-صول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد والرهن والح

احمد دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1441

تعٌٌن وعزل عمال  -1-ارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االد

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

فتح االعتمادات وااللتراض والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و

 233513برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

احمد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1441

تعٌٌن وعزل عمال  -1-احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة  والمهندس /

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

كات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشر

 233513برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

الدارة واالعضاء المنتدبٌن احمد دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس ا -  1440

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

ذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض والشٌكات واال

 233513برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن دمحم احمد محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو  -  1455

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة 

البنون وسحب المستخلصات كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 
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والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض 

 233513برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

احمد محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  دمحم -  1451

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض 

 233513برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

محمود دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء  -  1452

تعٌٌن  -1-المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-خدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم وعزل عمال ومست

المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات 

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-ن البنون واالفراد وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة م

233513 

محمود دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء  -  1453

تعٌٌن  -1-والصالحٌات االتٌة  المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات 

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-الرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد وااللتراض و

233513 

دمحم محمود ٌونس الشٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1454

تعٌٌن وعزل عمال  -1-و مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عض

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض  والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر

 233513برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

ن دمحم محمود ٌونس الشٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌ -  1455

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من 

 233513برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

ن رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن دمحم محمود ٌونس الشٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل م -  1456

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض 

 233513برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

ة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن دمحم محمود ٌونس الشٌن  توصٌ -  1451

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة 

ح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات كما لهم منفردٌن فت -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافاتهم 

والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض 

 233513برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

سامى محمود دمحم محسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1451

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

لى العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام وعمود البٌع والشراء والتولٌع ع
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موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل 

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سامى محمود دمحم محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1450

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

راء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام وعمود البٌع والش

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل 

 233513برلم       25105111خ : وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌ

سامى محمود دمحم محسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1465

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

مود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام وع

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل 

 233513برلم       25105111ما ذكر ، تارٌخ :  وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض

سامى محمود دمحم محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1461

او مإجرة (  والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل 

 233513برلم       25105111ر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : وتفوٌض الؽٌ

محمود دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1462

الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل 

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

وكٌل موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم ت

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1463

الٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود ا

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

ؼراضها كما لهم توكٌل موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن ا

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم احمد محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1464

لى عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع ع

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

كة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشر

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم احمد محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1465

التولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات و

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

صالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات ل

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود حاتم محمود خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1466

لسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت وا

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

لرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود واال

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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محمود حاتم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1461

تموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والم

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

لعمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة ا

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود حاتم محمود خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1461

ارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع وشراء العم

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

كون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان ت

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود حاتم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1460

شراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع و

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل  موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1415

ت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوال

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

ام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل موثك الشهر العمارى والتوثٌك وام

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 احمد دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات -  1411

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

توثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل موثك الشهر العمارى وال

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

المشارطات احمد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت و -  1412

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

عمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل موثك الشهر ال

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

معامالت والمشارطات احمد دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة ال -  1413

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل  موثك

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ء كافة المعامالت والمشارطات دمحم احمد محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجرا -  1414

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

امام وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة 

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل 

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات دمحم احمد محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لهم منف -  1415

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 262 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

الخصومة امام  وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل 

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

س ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات محمود دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجل -  1416

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

ار واالبراء وترن الخصومة امام وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنك

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل 

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات محمود دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌط -  1411

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام  وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل 

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

شٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات دمحم محمود ٌونس ال -  1411

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

ح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصل

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل 

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ود ٌونس الشٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات دمحم محم -  1410

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

رارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة وال

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل 

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم محمود ٌونس الشٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1415

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

نهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود ال

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل 

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم محمود ٌونس الشٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1411

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمتموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام  وعمود البٌع والشراء والتولٌع على

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن اؼراضها كما لهم توكٌل 

 233513برلم       25105111وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       25105111سامً محمود دمحم محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1412

265151 

برلم       25105111سامً محمود دمحم محسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1413

265151 

برلم       25105111مً محمود دمحم محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : سا -  1414

265151 

برلم       25105111سامً محمود دمحم محسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1415

265151 
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برلم       25105111ٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : دمحم احمد محمود الشٌن  توص -  1416

265151 

برلم       25105111دمحم احمد محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1411

265151 

برلم       25105111العضو المنتدب ، تارٌخ : محمود دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و -  1411

265151 

برلم       25105111محمود دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1410

265151 

برلم       25105111دمحم محمود ٌونس الشٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1405

265151 

برلم       25105111دمحم محمود ٌونس الشٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1401

265151 

برلم       25105111دمحم محمود ٌونس الشٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1402

265151 

برلم       25105111دمحم محمود ٌونس الشٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1403

265151 

برلم       25105111محمود حاتم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1404

265151 

برلم       25105111ة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : محمود حاتم محمود خاطر  شركة مساهم -  1405

265151 

برلم       25105111محمود حاتم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1406

265151 

برلم       25105111، تارٌخ : محمود حاتم محمود خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  1401

265151 

برلم       25105111محمود دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1401

265151 

برلم       25105111محمود دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1400

265151 

برلم       25105111دمحم احمد محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1555

265151 

برلم       25105111دمحم احمد محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1551

265151 

برلم       25105111محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : احمد دمحم  -  1552

265151 

برلم       25105111احمد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1553

265151 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 264 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105111ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  احمد دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس -  1554

265151 

برلم       25105111احمد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1555

265151 

برلم       25105111ٌخ : سامً محمود دمحم محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تار -  1556

265151 

برلم       25105111سامً محمود دمحم محسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1551

265151 

  برلم     25105111سامً محمود دمحم محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1551

265151 

برلم       25105111سامً محمود دمحم محسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1550

265151 

برلم       25105111دمحم احمد محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1515

265151 

برلم       25105111محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ : دمحم احمد  -  1511

265151 

برلم       25105111محمود دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1512

265151 

برلم       25105111نائب رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :   محمود دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة -  1513

265151 

برلم       25105111دمحم محمود ٌونس الشٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1514

265151 

برلم       25105111و المنتدب ، تارٌخ : دمحم محمود ٌونس الشٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و العض -  1515

265151 

برلم       25105111دمحم محمود ٌونس الشٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1516

265151 

برلم       25105111دمحم محمود ٌونس الشٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1511

265151 

برلم       25105111محمود حاتم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1511

265151 

برلم       25105111محمود حاتم محمود خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1510

265151 

برلم       25105111تم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ : محمود حا -  1525

265151 

برلم       25105111محمود حاتم محمود خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1521

265151 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 265 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105111ب رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ : محمود دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  نائ -  1522

265151 

برلم       25105111محمود دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1523

265151 

برلم       25105111و المنتدب ، تارٌخ : دمحم احمد محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و العض -  1524

265151 

برلم       25105111دمحم احمد محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1525

265151 

برلم       25105111احمد دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1526

265151 

برلم       25105111احمد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1521

265151 

برلم       25105111احمد دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ :  -  1521

265151 

برلم       25105111محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب ، تارٌخ : احمد دمحم  -  1520

265151 

سامً محمود دمحم محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء  -  1535

تعٌٌن  -1-رة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدا

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

وفتح االعتمادات المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

265151 

سامً محمود دمحم محسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء  -  1531

تعٌٌن  -1-هندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / المنتدبٌن والم

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

ون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البن

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

265151 

ن رئٌس مجلس االدارة واالعضاء سامً محمود دمحم محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل م -  1532

تعٌٌن  -1-المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

ت والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات المستخلصا

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

265151 

ة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء سامً محمود دمحم محسن  شرك -  1533

تعٌٌن  -1-المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / 

فردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب كما لهم من -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات 

   برلم    25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

265151 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 266 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

دمحم احمد محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1534

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم ومستخدمى ووكالء الشركة 

والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض 

 265151برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

دمحم احمد محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1535

عٌٌن وعزل عمال ت -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض 

 265151برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-لتسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد والرهن والحصول على كافة ا

محمود دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء  -  1536

تعٌٌن  -1-نفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) م

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

العتمادات المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح ا

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

265151 

محمود دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء  -  1531

تعٌٌن  -1-/ احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة /  المنتدبٌن والمهندس

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

الشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون و

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

265151 

جلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن دمحم محمود ٌونس الشٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس م -  1531

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

ات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض والشٌك

 265151برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

ة  رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن دمحم محمود ٌونس الشٌن  شركة مساهم -  1530

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / 

حسابات فى البنون وسحب المستخلصات كما لهم منفردٌن فتح ال -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض 

 265151برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

دمحم محمود ٌونس الشٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1545

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-هم ومكافؤتهم ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجور

والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض 

 265151برلم       25105111، تارٌخ :  كما ٌكون -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

دمحم محمود ٌونس الشٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1541

عمال تعٌٌن وعزل  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض 

 265151برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-لممنوحة من البنون واالفراد والرهن والحصول على كافة التسهٌالت ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 261 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

محمود حاتم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1542

تعٌٌن وعزل عمال  -1-ات والصالحٌات االتٌة / والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاص

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

اض والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتر

 265151برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

محمود حاتم محمود خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء  -  1543

تعٌٌن  -1-عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة /  المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات  المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

265151 

تدبٌن محمود حاتم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المن -  1544

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

ها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض والشٌكات واالذون والحواالت وصرف

 265151برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء محمود حاتم محمود خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌكون  -  1545

تعٌٌن  -1-المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

تخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات المس

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

265151 

ٌن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء محمود دمحم محمود الش -  1546

تعٌٌن  -1-المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / 

لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  كما -2-وعزل عمال ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات 

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

265151 

محمود دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء  -  1541

تعٌٌن  -1-المنتدبٌن والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب  -2-ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم وعزل عمال ومستخدمى 

المستخلصات والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات 

برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-نون واالفراد وااللتراض والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من الب

265151 

دمحم احمد محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1541

تعٌٌن وعزل عمال  -1-االتٌة / والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض 

 265151برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-صول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد والرهن والح

دمحم احمد محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1540

تعٌٌن وعزل عمال  -1-ارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االد

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 
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وفتح االعتمادات وااللتراض  والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 265151برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

احمد دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1555

تعٌٌن وعزل عمال  -1-/ احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة /  والمهندس

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

الشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون و

 265151برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

لس االدارة واالعضاء المنتدبٌن احمد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مج -  1551

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

ت واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض والشٌكا

 265151برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن   احمد دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة -  1552

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / 

ابات فى البنون وسحب المستخلصات كما لهم منفردٌن فتح الحس -2-ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم ومكافؤتهم 

والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض 

 265151برلم       25105111كما ٌكون ، تارٌخ :  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

احمد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وٌكون لكل من رئٌس مجلس االدارة واالعضاء المنتدبٌن  -  1553

تعٌٌن وعزل عمال  -1-والمهندس / احمد دمحم محمود الشٌن عضو مجلس االدارة ) منفردٌن ( االختصاصات والصالحٌات االتٌة / 

كما لهم منفردٌن فتح الحسابات فى البنون وسحب المستخلصات  -2-ومكافؤتهم ومستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد اجورهم 

والشٌكات واالذون والحواالت وصرفها من البنون والشركات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وااللتراض 

 265151برلم       25105111تارٌخ : كما ٌكون ،  -3-والرهن والحصول على كافة التسهٌالت الممنوحة من البنون واالفراد 

سامً محمود دمحم محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1554

( والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة 

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن 

 265151برلم       25105111ل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : اؼراضها كما لهم توكٌ

سامً محمود دمحم محسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1555

ر فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجا

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

صالح الشركة وضمن موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات ل

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سامً محمود دمحم محسن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1556

ت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموال

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

ط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فم

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سامً محمود دمحم محسن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1551

لمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( وا

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

ٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن موثك الشهر العمارى والتوث

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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راء كافة المعامالت والمشارطات دمحم احمد محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اج -  1551

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

ة امام وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصوم

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن 

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات   دمحم احمد محمود الشٌن  شركة مساهمة -  1550

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

لص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخا

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن 

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مود دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات مح -  1565

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود 

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن 

 265151برلم       25105111:  اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ

محمود دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1561

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

عمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام و

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن 

 265151برلم       25105111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : اؼراضها كما لهم توكٌل و

دمحم محمود ٌونس الشٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1562

شكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى ال

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

شركة وضمن موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح ال

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم محمود ٌونس الشٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1563

ت والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارا

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

ون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تك

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم محمود ٌونس الشٌن  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1564

شراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع و

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن  موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مالت والمشارطات دمحم محمود ٌونس الشٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعا -  1565

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

شهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن موثك ال

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

رة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات محمود حاتم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادا -  1566

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 
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البراء وترن الخصومة امام وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار وا

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن 

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  محمود حاتم محمود -  1561

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

لح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الص

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن 

 265151 برلم      25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود حاتم محمود خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1561

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام وعمود البٌع والشراء والتولٌع 

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن 

 265151برلم       25105111ذكر ، تارٌخ : اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

محمود حاتم محمود خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1560

(  والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن 

 265151برلم       25105111ٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : اؼراضها كما لهم توك

محمود دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1515

ٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود اال

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

ت لصالح الشركة وضمن موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارا

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1511

منموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع وشراء العمارات وال

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

رة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدا

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم احمد محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1512

لمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( وا

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

ٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن موثك الشهر العمارى والتوث

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

راء كافة المعامالت والمشارطات دمحم احمد محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اج -  1513

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

ة امام وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصوم

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن 

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات   احمد دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة -  1514

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

لص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخا
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موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن 

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات اح -  1515

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

ة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌ

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن 

 265151برلم       25105111اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد دمحم محمود الشٌن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1516

والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مستؤجرة او مإجرة ( 

شراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام وعمود البٌع وال

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن 

 265151برلم       25105111كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  اؼراضها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى

احمد دمحم محمود الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لهم منفردٌن اجراء كافة المعامالت والمشارطات  -  1511

تؤجرة او مإجرة ( والمماوالت وبٌع وشراء العمارات والمنموالت والسٌارات والتولٌع على عمود االٌجار فى الشكل الرسمى ) مس

وعمود البٌع والشراء والتولٌع على العمود النهائٌة والرارات الصلح والتصالح والتخالص واالنكار واالبراء وترن الخصومة امام 

موثك الشهر العمارى والتوثٌك وامام المضاء لرئٌس مجلس االدارة فمط على ان تكون هذة العمود وااللرارات لصالح الشركة وضمن 

 265151برلم       25105111ها كما لهم توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : اؼراض

برلم       25105114دمحم  على دمحم  عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1511

331016 

برلم       25105114مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  دمحم  على دمحم  عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  -  1510

331016 

برلم       25105114دمحم  على دمحم  عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1515

331016 

برلم       25105114ن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : دمحم  على دمحم  عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  1511

331016 

برلم       25105114دمحم احمد دمحم على  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1512

331016 

برلم       25105114ارٌخ : دمحم احمد دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت واستلمت كافة حمولها ، ت -  1513

331016 

    25105114احمد  دمحم على  عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1514

 331016برلم   

    25105114احمد  دمحم على  عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1515

 331016برلم   

    25105114احمد  دمحم على  عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1516

 331016برلم   

    25105114احمد  دمحم على  عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1511

 331016م   برل
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برلم       25105114دمحم احمد دمحم على  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1511

331016 

برلم       25105114دمحم احمد دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1510

331016 

برلم       25105114احمد  عبٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : زٌنب  لبٌب   -  1505

331016 

برلم       25105114زٌنب  لبٌب  احمد  عبٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1501

331016 

برلم       25105114امن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : زٌنب  لبٌب  احمد  عبٌد  شركة تض -  1502

331016 

برلم       25105114زٌنب  لبٌب  احمد  عبٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1503

331016 

ن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم على دمحم  على دمحم  عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  1504

دمحم عبدالكرٌم الطرؾ الثانى المتضامن ادارة الشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض 

ه حك االلتراض من البنون والرهن والبٌع الشركة وكذلن التولٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ول

 331016برلم       25105114والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تارٌخ : 

دمحم  على دمحم  عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم على  -  1505

رؾ الثانى المتضامن ادارة الشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض دمحم عبدالكرٌم الط

الشركة وكذلن التولٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك االلتراض من البنون والرهن والبٌع 

 331016برلم       25105114ٌخ : والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تار

دمحم  على دمحم  عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم على  -  1506

ت لتحمٌك ؼرض دمحم عبدالكرٌم الطرؾ الثانى المتضامن ادارة الشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطا

الشركة وكذلن التولٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك االلتراض من البنون والرهن والبٌع 

 331016برلم       25105114والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تارٌخ : 

و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم على  دمحم  على دمحم  عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  1501

دمحم عبدالكرٌم الطرؾ الثانى المتضامن ادارة الشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض 

ذكر وله حك االلتراض من البنون والرهن والبٌع الشركة وكذلن التولٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما 

 331016برلم       25105114والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تارٌخ : 

دمحم احمد دمحم على  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم على دمحم  -  1501

ثانى المتضامن ادارة الشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض عبدالكرٌم الطرؾ ال

الشركة وكذلن التولٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك االلتراض من البنون والرهن والبٌع 

 331016برلم       25105114والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تارٌخ : 

دمحم احمد دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم على دمحم  -  1500

عبدالكرٌم الطرؾ الثانى المتضامن ادارة الشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض 

لشركة وكذلن التولٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك االلتراض من البنون والرهن والبٌع ا

 331016برلم       25105114والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تارٌخ : 

بند االدارة والتولٌع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم احمد  دمحم على  عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  -  1655

على دمحم عبدالكرٌم الطرؾ الثانى المتضامن ادارة الشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطات لتحمٌك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 213 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تراض من البنون والرهن ؼرض الشركة وكذلن التولٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك االل

 331016برلم       25105114والبٌع والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تارٌخ : 

احمد  دمحم على  عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم  -  1651

المتضامن ادارة الشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطات لتحمٌك  على دمحم عبدالكرٌم الطرؾ الثانى

ؼرض الشركة وكذلن التولٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك االلتراض من البنون والرهن 

 331016برلم       25105114والبٌع والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تارٌخ : 

احمد  دمحم على  عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم  -  1652

على دمحم عبدالكرٌم الطرؾ الثانى المتضامن ادارة الشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطات لتحمٌك 

ؼرض الشركة وكذلن التولٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك االلتراض من البنون والرهن 

 331016برلم       25105114والبٌع والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تارٌخ : 

تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم احمد  دمحم على  عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  1653

على دمحم عبدالكرٌم الطرؾ الثانى المتضامن ادارة الشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطات لتحمٌك 

ك االلتراض من البنون والرهن ؼرض الشركة وكذلن التولٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله ح

 331016برلم       25105114والبٌع والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تارٌخ : 

دمحم احمد دمحم على  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم على دمحم  -  1654

ضامن ادارة الشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض عبدالكرٌم الطرؾ الثانى المت

الشركة وكذلن التولٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك االلتراض من البنون والرهن والبٌع 

 331016برلم       25105114والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تارٌخ : 

دمحم احمد دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم على دمحم  -  1655

عبدالكرٌم الطرؾ الثانى المتضامن ادارة الشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض 

لن التولٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك االلتراض من البنون والرهن والبٌع الشركة وكذ

 331016برلم       25105114والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تارٌخ : 

التولٌع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم زٌنب  لبٌب  احمد  عبٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة و -  1656

على دمحم عبدالكرٌم الطرؾ الثانى المتضامن ادارة الشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطات لتحمٌك 

ن والرهن ؼرض الشركة وكذلن التولٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك االلتراض من البنو

 331016برلم       25105114والبٌع والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تارٌخ : 

زٌنب  لبٌب  احمد  عبٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم  -  1651

لشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطات لتحمٌك على دمحم عبدالكرٌم الطرؾ الثانى المتضامن ادارة ا

ؼرض الشركة وكذلن التولٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك االلتراض من البنون والرهن 

 331016برلم       25105114والبٌع والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تارٌخ : 

زٌنب  لبٌب  احمد  عبٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم  -  1651

على دمحم عبدالكرٌم الطرؾ الثانى المتضامن ادارة الشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطات لتحمٌك 

لٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك االلتراض من البنون والرهن ؼرض الشركة وكذلن التو

 331016برلم       25105114والبٌع والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تارٌخ : 

ع لتصبح / ٌتولى السٌد /احمد دمحم زٌنب  لبٌب  احمد  عبٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌ -  1650

على دمحم عبدالكرٌم الطرؾ الثانى المتضامن ادارة الشركة والتولٌع والتصرؾ فى كافة امور الشركة وله كافة السلطات لتحمٌك 

هن ؼرض الشركة وكذلن التولٌع امام كافة الجهات وله توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وله حك االلتراض من البنون والر

 331016برلم       25105114والبٌع والتولٌع على الشٌكات والكمبٌاالت منفردا ، تارٌخ : 

 331016برلم       25105114دمحم  على دمحم  عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1615

 331016برلم       25105114خرج للوفاه ، تارٌخ : دمحم  على دمحم  عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  1611
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 331016برلم       25105114دمحم  على دمحم  عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1612

 331016 برلم      25105114دمحم  على دمحم  عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1613

 331016برلم       25105114دمحم احمد دمحم على  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1614

 331016برلم       25105114دمحم احمد دمحم على  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1615

 331016برلم       25105114ر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : احمد  دمحم على  عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌ -  1616

 331016برلم       25105114احمد  دمحم على  عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1611

 331016برلم       25105114احمد  دمحم على  عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1611

 331016برلم       25105114احمد  دمحم على  عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1610

 331016برلم       25105114دمحم احمد دمحم على  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1625

 331016برلم       25105114ٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج للوفاه ، تارٌخ : دمحم احمد دمحم على  توص -  1621

 331016برلم       25105114زٌنب  لبٌب  احمد  عبٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1622

 331016برلم       25105114زٌنب  لبٌب  احمد  عبٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1623

 331016برلم       25105114زٌنب  لبٌب  احمد  عبٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1624

 331016برلم       25105114زٌنب  لبٌب  احمد  عبٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  1625

سٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولع لتصبح / حك االدارة دمحم عبد الحفٌظ ال -  1626

والتولع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه تكون للشرٌن المتضامن / دمحم عبد الحفٌظ السٌد منفردا وله حك تمثٌل الشركه وابرام 

امل مع كافه البنون فى االٌداع والسحب وفتح الحسابات بجمٌع العمود والمشارطات الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التع

انواعها واالعتمادات المستندٌه وله حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله حك االلتراض والرهن للبنون 

 451100برلم       25105114منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر واما بخصوص بٌع االصول ، تارٌخ : 

دمحم عبد الحفٌظ السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولع لتصبح / حك االدارة  -  1621

والتولع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه تكون للشرٌن المتضامن / دمحم عبد الحفٌظ السٌد منفردا وله حك تمثٌل الشركه وابرام 

المشارطات الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع كافه البنون فى االٌداع والسحب وفتح الحسابات بجمٌع العمود و

انواعها واالعتمادات المستندٌه وله حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله حك االلتراض والرهن للبنون 

 451100برلم       25105114ذكر واما بخصوص بٌع االصول ، تارٌخ : منفردا وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما 

دمحم عبد الحفٌظ السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الثابته والمنموله وتمرٌر حك عٌنى فٌتم بموافمه جمٌع  -  1621

برلم       25105114ما ذكر ، تارٌخ : الشركاء وٌجوز للشركاء عمل تفوٌض او توكٌل الؽٌر او بعضهم البعض فى بعض او كل 

451100 

دمحم عبد الحفٌظ السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الثابته والمنموله وتمرٌر حك عٌنى فٌتم بموافمه جمٌع  -  1620

برلم       25105114الشركاء وٌجوز للشركاء عمل تفوٌض او توكٌل الؽٌر او بعضهم البعض فى بعض او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

451100 

    25105114الفونس زخارى ٌوسؾ عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  1635

 426125برلم   

    25105114الفونس زخارى ٌوسؾ عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  1631

 426125برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تشٌلسى عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  1632

 426125برلم       25105114

تشٌلسى عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  1633

 426125برلم       25105114

برلم       25105114شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  1634

426125 

برلم       25105114شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  1635

426125 

توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن  -  1636

 426125برلم       25105114

نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  1631

 426125برلم       25105114

    25105114توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج من الشركة للوفاة ، تارٌخ :   جوى عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح -  1631

 426125برلم   

    25105114جوى عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  1630

 426125برلم   

و شرٌن متخارج  خروج من الشركة للوفاة ، تارٌخ : عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  1645

 426125برلم       25105114

عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  1641

 426125برلم       25105114

ى  لاصر بوالٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز الفونس زخارى ٌوسؾ عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موص -  1642

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

الفونس زخارى ٌوسؾ عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لاصر بوالٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز  -  1643

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

تشٌلسى عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لاصر بوالٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز  -  1644

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

روز تشٌلسى عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لاصر بوالٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم نا -  1645

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لاصر بوالٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن ،  -  1646

 426125برلم       25105114تارٌخ : 

ٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن ، شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لاصر بوال -  1641

 426125برلم       25105114تارٌخ : 

نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لاصر بوالٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز  -  1641

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

ٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لاصر بوالٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز ن -  1640

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 216 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

ناروز جوى عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لاصر بوالٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم  -  1655

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

جوى عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لاصر بوالٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز  -  1651

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

ر و شرٌن متخارج  لاصر بوالٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  1652

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  لاصر بوالٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز  -  1653

 426125لم   بر    25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

الفونس زخارى ٌوسؾ عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لاصر بوصاٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز  -  1654

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

ن ابراهٌم ناروز الفونس زخارى ٌوسؾ عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لاصر بوصاٌة امها السٌدة / نٌفٌ -  1655

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

تشٌلسى عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لاصر بوصاٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز  -  1656

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

ٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لاصر بوصاٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز تشٌلسى عهدى شولى حبٌب عبدالمس -  1651

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لاصر بوصاٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن ،  -  1651

 426125  برلم     25105114تارٌخ : 

شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لاصر بوصاٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن ،  -  1650

 426125برلم       25105114تارٌخ : 

ابراهٌم ناروز  نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لاصر بوصاٌة امها السٌدة / نٌفٌن -  1665

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لاصر بوصاٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز  -  1661

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

مسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لاصر بوصاٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز جوى عهدى شولى حبٌب عبدال -  1662

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

جوى عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لاصر بوصاٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز  -  1663

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  لاصر بوصاٌة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز  -  1664

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

ة امها السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  لاصر بوصاٌ -  1665

 426125برلم       25105114عبدالمالن ، تارٌخ : 

الفونس زخارى ٌوسؾ عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكولة الى السٌدة  -  1666

 426125برلم       25105114اسم ولصالح الشركة ، تارٌخ : / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن منفردة ولها حك التولٌع منفردة ب

الفونس زخارى ٌوسؾ عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكولة الى السٌدة  -  1661

 426125برلم       25105114/ نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن منفردة ولها حك التولٌع منفردة باسم ولصالح الشركة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تشٌلسى عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكولة الى  -  1661

برلم       25105114السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن منفردة ولها حك التولٌع منفردة باسم ولصالح الشركة ، تارٌخ : 

426125 

تشٌلسى عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكولة الى  -  1660

برلم       25105114السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن منفردة ولها حك التولٌع منفردة باسم ولصالح الشركة ، تارٌخ : 

426125 

لمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكولة الى السٌدة / نٌفٌن شولى حبٌب عبدا -  1615

 426125برلم       25105114ابراهٌم ناروز عبدالمالن منفردة ولها حك التولٌع منفردة باسم ولصالح الشركة ، تارٌخ : 

حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكولة الى السٌدة / نٌفٌن  شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل -  1611

 426125برلم       25105114ابراهٌم ناروز عبدالمالن منفردة ولها حك التولٌع منفردة باسم ولصالح الشركة ، تارٌخ : 

ٌع لٌصبح موكولة الى نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتول -  1612

برلم       25105114السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن منفردة ولها حك التولٌع منفردة باسم ولصالح الشركة ، تارٌخ : 

426125 

ى نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكولة ال -  1613

برلم       25105114السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن منفردة ولها حك التولٌع منفردة باسم ولصالح الشركة ، تارٌخ : 

426125 

جوى عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكولة الى  -  1614

برلم       25105114روز عبدالمالن منفردة ولها حك التولٌع منفردة باسم ولصالح الشركة ، تارٌخ : السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم نا

426125 

جوى عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكولة الى  -  1615

برلم       25105114ك التولٌع منفردة باسم ولصالح الشركة ، تارٌخ : السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن منفردة ولها ح

426125 

عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكولة الى  -  1616

برلم       25105114ولصالح الشركة ، تارٌخ : السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن منفردة ولها حك التولٌع منفردة باسم 

426125 

عهدى شولى حبٌب عبدالمسٌح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح موكولة الى  -  1611

برلم       25105114: السٌدة / نٌفٌن ابراهٌم ناروز عبدالمالن منفردة ولها حك التولٌع منفردة باسم ولصالح الشركة ، تارٌخ 

426125 

احمد ماهر العوضى جنٌنة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ) متفرؼا للالدارة ( استكماال لمدة العضوٌة الواردة  -  1611

 342612برلم       25105114وتعدٌالتة ، تارٌخ :  2511( لسنة 651بالمرار الوزارى رلم )

كة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ) متفرؼا للالدارة ( استكماال لمدة العضوٌة الواردة احمد ماهر العوضى جنٌنة  شر -  1610

 342612برلم       25105114وتعدٌالتة ، تارٌخ :  2511( لسنة 651بالمرار الوزارى رلم )

ولٌع / الطرؾ االول له عبد الحمٌد دمحم خلٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافة الى بند االدارة والت -  1615

الحك فى تفوٌض الؽٌر وله حك البٌع لنفسه او للؽٌر للسٌارات او العمارات والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة ، تارٌخ : 

 423151برلم       25105115

ه حمولها ، تارٌخ : اسالم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كاف -  1611

 423120برلم       25105115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

اسالم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1612

 423120برلم       25105115

حمولها ، تارٌخ : احمد ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه  -  1613

 423120برلم       25105115

احمد ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1614

 423120برلم       25105115

    25105115، تارٌخ : نادٌه دمحم دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها  -  1615

 423120برلم   

    25105115نادٌه دمحم دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1616

 423120برلم   

ٌخ : اٌمان ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تار -  1611

 423120برلم       25105115

اٌمان ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1611

 423120برلم       25105115

خ : دمحم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌ -  1610

 423120برلم       25105115

دمحم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1605

 423120برلم       25105115

ٌخ : اسالم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تار -  1601

 423120برلم       25105115

اسالم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1602

 423120برلم       25105115

:  احمد ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ -  1603

 423120برلم       25105115

احمد ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1604

 423120برلم       25105115

    25105115نادٌه دمحم دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1605

 423120برلم   

    25105115نادٌه دمحم دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1606

 423120برلم   

اٌمان ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1601

 423120برلم       25105115

اٌمان ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1601

 423120برلم       25105115

دمحم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1600

 423120برلم       25105115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 210 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

دمحم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1155

 423120برلم       25105115

    25105115اسالم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1151

 423120برلم   

    25105115اسالم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1152

 423120برلم   

    25105115احمد ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1153

 423120برلم   

    25105115احمد ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1154

 423120برلم   

برلم       25105115نادٌه دمحم دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1155

423120 

برلم       25105115نادٌه دمحم دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1156

423120 

    25105115اٌمان ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1151

 423120برلم   

    25105115هٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اٌمان ابرا -  1151

 423120برلم   

    25105115دمحم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1150

 423120برلم   

    25105115لى هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم مختار هالل ع -  1115

 423120برلم   

    25105115اسالم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1111

 423120برلم   

    25105115الل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اسالم مختار هالل على ه -  1112

 423120برلم   

    25105115احمد ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1113

 423120برلم   

    25105115بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد ابراهٌم حسن منصور  توصٌة  -  1114

 423120برلم   

برلم       25105115نادٌه دمحم دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1115

423120 

برلم       25105115رٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : نادٌه دمحم دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  1116

423120 

    25105115اٌمان ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1111

 423120برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105115رج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اٌمان ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخا -  1111

 423120برلم   

    25105115دمحم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1110

 423120برلم   

    25105115ج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خر -  1125

 423120برلم   

اسالم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح / للشرٌن  -  1121

له فمط التولٌع واالستدانه الثانى المتضامن / احمد ابراهٌم حسن منصور منفردا وٌكون هو المدٌر المسئول امام جمٌع الجهات و

 423120برلم       25105115والتعامل مع البنون ، تارٌخ : 

اسالم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح / للشرٌن  -  1122

لمسئول امام جمٌع الجهات وله فمط التولٌع واالستدانه الثانى المتضامن / احمد ابراهٌم حسن منصور منفردا وٌكون هو المدٌر ا

 423120برلم       25105115والتعامل مع البنون ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح / للشرٌن الثانى  -  1123

ردا وٌكون هو المدٌر المسئول امام جمٌع الجهات وله فمط التولٌع واالستدانه والتعامل المتضامن / احمد ابراهٌم حسن منصور منف

 423120برلم       25105115مع البنون ، تارٌخ : 

احمد ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح / للشرٌن الثانى  -  1124

ابراهٌم حسن منصور منفردا وٌكون هو المدٌر المسئول امام جمٌع الجهات وله فمط التولٌع واالستدانه والتعامل المتضامن / احمد 

 423120برلم       25105115مع البنون ، تارٌخ : 

انى نادٌه دمحم دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح / للشرٌن الث -  1125

المتضامن / احمد ابراهٌم حسن منصور منفردا وٌكون هو المدٌر المسئول امام جمٌع الجهات وله فمط التولٌع واالستدانه والتعامل 

 423120برلم       25105115مع البنون ، تارٌخ : 

ع لتصبح / للشرٌن الثانى نادٌه دمحم دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة و التولٌ -  1126

المتضامن / احمد ابراهٌم حسن منصور منفردا وٌكون هو المدٌر المسئول امام جمٌع الجهات وله فمط التولٌع واالستدانه والتعامل 

 423120برلم       25105115مع البنون ، تارٌخ : 

دٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح / للشرٌن الثانى اٌمان ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تع -  1121

المتضامن / احمد ابراهٌم حسن منصور منفردا وٌكون هو المدٌر المسئول امام جمٌع الجهات وله فمط التولٌع واالستدانه والتعامل 

 423120برلم       25105115مع البنون ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح / للشرٌن الثانى  اٌمان ابراهٌم حسن منصور  توصٌة بسٌطة  -  1121

المتضامن / احمد ابراهٌم حسن منصور منفردا وٌكون هو المدٌر المسئول امام جمٌع الجهات وله فمط التولٌع واالستدانه والتعامل 

 423120برلم       25105115مع البنون ، تارٌخ : 

ل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح / للشرٌن الثانى دمحم مختار هال -  1120

المتضامن / احمد ابراهٌم حسن منصور منفردا وٌكون هو المدٌر المسئول امام جمٌع الجهات وله فمط التولٌع واالستدانه والتعامل 

 423120برلم       25105115مع البنون ، تارٌخ : 

دمحم مختار هالل على هالل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح / للشرٌن الثانى  -  1135

المتضامن / احمد ابراهٌم حسن منصور منفردا وٌكون هو المدٌر المسئول امام جمٌع الجهات وله فمط التولٌع واالستدانه والتعامل 

 423120برلم       25105115مع البنون ، تارٌخ : 

 111113برلم       25105115روالن سلٌم شمشم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة ، تارٌخ :  -  1131

 111113برلم       25105115روالن سلٌم شمشم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة ، تارٌخ :  -  1132



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111113برلم       25105115محدودة  مدٌر  الشركة ، تارٌخ : مى محسن ابوسرٌع حسٌن  ذات مسئولٌة  -  1133

 111113برلم       25105115مى محسن ابوسرٌع حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة ، تارٌخ :  -  1134

 111113برلم       25105115اٌهاب عزٌز اوؼست رزق اللة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة ، تارٌخ :  -  1135

 111113برلم       25105115اٌهاب عزٌز اوؼست رزق اللة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة ، تارٌخ :  -  1136

 111113برلم       25105115روالن سلٌم شمشم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة ، تارٌخ :  -  1131

 111113برلم       25105115ركة ، تارٌخ : روالن سلٌم شمشم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الش -  1131

 111113برلم       25105115مى محسن ابوسرٌع حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة ، تارٌخ :  -  1130

 111113برلم       25105115مى محسن ابوسرٌع حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة ، تارٌخ :  -  1145

 111113برلم       25105115اوؼست رزق اللة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة ، تارٌخ :  اٌهاب عزٌز -  1141

 111113برلم       25105115اٌهاب عزٌز اوؼست رزق اللة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة ، تارٌخ :  -  1142

المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ :  وٌباشر -روالن سلٌم شمشم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة  -  1143

 111113برلم       25105115

وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ :  -روالن سلٌم شمشم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة  -  1144

 111113برلم       25105115

وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ :  -ٌر  الشركة مى محسن ابوسرٌع حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مد -  1145

 111113برلم       25105115

وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ :  -مى محسن ابوسرٌع حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة  -  1146

 111113برلم       25105115

وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ،  -اللة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة  اٌهاب عزٌز اوؼست رزق -  1141

 111113برلم       25105115تارٌخ : 

وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ،  -اٌهاب عزٌز اوؼست رزق اللة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة  -  1141

 111113برلم       25105115تارٌخ : 

برلم       25105115احمد مصطفى محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1140

303121 

برلم       25105115احمد مصطفى محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1155

303121 

لبول استمالة ، تارٌخ :  -مستمل -د حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى عماد  عباس احم -  1151

 422611برلم       25105115

دمحم جمعه دمحم انور جمعه زٌتون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الموافمة على تفوٌض جمٌع  -  1152

الدارة والعضو المنتدب ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فٌما االعضاء المنتدبٌن فى كافة اختصاصات رئٌس مجلس ا

عدا الحك فى بٌع االصول الثابتة فٌجب ان ٌكون من حك رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد / دمحم جمعة دمحم انور زٌتون 

ن فمط وكذلن ابرام الرهونات فٌجب ان ٌكونوا ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد / احمد دمحم دمحم انور مجتمعٌ

 256623برلم       25105116مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 
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 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

احمد عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تنفٌذى لشئون االستثمار واالدارة الهندسٌة ، تارٌخ :  -  1153

 211236برلم       25105116

ن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تنفٌذى لشئون االستثمار واالدارة الهندسٌة ، تارٌخ : دمحم عصام الدٌ -  1154

 211236برلم       25105116

عصام الدٌن سعٌد حسن شولى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تنفٌذى لشئون االستثمار واالدارة الهندسٌة ، تارٌخ :  -  1155

 211236برلم       25105116

محمود عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تنفٌذى لشئون االستثمار واالدارة الهندسٌة ، تارٌخ :  -  1156

 211236برلم       25105116

احمد عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تنفٌذى لشئون المشروعات والشئون الفنٌة ، تارٌخ :  -  1151

 211236لم   بر    25105116

دمحم عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تنفٌذى لشئون المشروعات والشئون الفنٌة ، تارٌخ :  -  1151

 211236برلم       25105116

عصام الدٌن سعٌد حسن شولى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تنفٌذى لشئون المشروعات والشئون الفنٌة ، تارٌخ :  -  1150

 211236برلم       25105116

محمود عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تنفٌذى لشئون المشروعات والشئون الفنٌة ، تارٌخ :  -  1165

 211236برلم       25105116

الشركة فى عاللتها ٌمثل المدٌرٌن  -احمد عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  رئٌسا لمجلس المدٌرٌن  -  1161

مع الؽٌر ولهم فى هذا الصدد وسع السلطات للتعامل بؤسمها واجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة للسٌد / 

للسٌد / دمحم عصام  -عصام الدٌن سعٌد حسن شولى بصفتة رئٌسا لمجلس المدٌرٌن تحدٌد مرتبات السادة اعضاء مجلس المدٌرٌن 

للسٌد / عصام الدٌن سعٌد  -بصفتة المدٌر التنفٌذى للشئون المالٌة واالدارٌة تمثٌل الشركة امام المضاء منفردا  -حسن الدٌن سعٌد 

 211236برلم       25105116حسن شولى , والسٌد / دمحم عصام الدٌن سعٌد حسن ، تارٌخ : 

ٌمثل المدٌرٌن الشركة فى عاللتها  -ا لمجلس المدٌرٌن دمحم عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  رئٌس -  1162

مع الؽٌر ولهم فى هذا الصدد وسع السلطات للتعامل بؤسمها واجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة للسٌد / 

للسٌد / دمحم عصام  -ن عصام الدٌن سعٌد حسن شولى بصفتة رئٌسا لمجلس المدٌرٌن تحدٌد مرتبات السادة اعضاء مجلس المدٌرٌ

للسٌد / عصام الدٌن سعٌد  -بصفتة المدٌر التنفٌذى للشئون المالٌة واالدارٌة تمثٌل الشركة امام المضاء منفردا  -الدٌن سعٌد حسن 

 211236برلم       25105116حسن شولى , والسٌد / دمحم عصام الدٌن سعٌد حسن ، تارٌخ : 

ٌمثل المدٌرٌن الشركة فى عاللتها  -ى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  رئٌسا لمجلس المدٌرٌن عصام الدٌن سعٌد حسن شول -  1163

مع الؽٌر ولهم فى هذا الصدد وسع السلطات للتعامل بؤسمها واجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة للسٌد / 

للسٌد / دمحم عصام  -مرتبات السادة اعضاء مجلس المدٌرٌن  عصام الدٌن سعٌد حسن شولى بصفتة رئٌسا لمجلس المدٌرٌن تحدٌد

للسٌد / عصام الدٌن سعٌد  -بصفتة المدٌر التنفٌذى للشئون المالٌة واالدارٌة تمثٌل الشركة امام المضاء منفردا  -الدٌن سعٌد حسن 

 211236برلم       25105116حسن شولى , والسٌد / دمحم عصام الدٌن سعٌد حسن ، تارٌخ : 

ٌمثل المدٌرٌن الشركة فى  -محمود عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  رئٌسا لمجلس المدٌرٌن  -  1164

عاللتها مع الؽٌر ولهم فى هذا الصدد وسع السلطات للتعامل بؤسمها واجراء كافة العمود والمعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة 

للسٌد / دمحم  -ى بصفتة رئٌسا لمجلس المدٌرٌن تحدٌد مرتبات السادة اعضاء مجلس المدٌرٌن للسٌد / عصام الدٌن سعٌد حسن شول

للسٌد / عصام الدٌن  -بصفتة المدٌر التنفٌذى للشئون المالٌة واالدارٌة تمثٌل الشركة امام المضاء منفردا  -عصام الدٌن سعٌد حسن 

 211236برلم       25105116، تارٌخ : سعٌد حسن شولى , والسٌد / دمحم عصام الدٌن سعٌد حسن 

احمد عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  المٌام بجمٌع التعامالت مع البنون بجمٌع انواعها من التولٌع  -  1165

لٌة او على الشٌكات وفتح حسابات او سحب او اٌداع او التراض وفتح االعتمادات او رهن تجارى او عمارى او تحوٌالت داخ

خارجٌة   وتعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 213 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

 211236برلم       25105116شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع ، تارٌخ :  او باالجل  ولهم

دمحم عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  المٌام بجمٌع التعامالت مع البنون بجمٌع انواعها من التولٌع  -  1166

او رهن تجارى او عمارى او تحوٌالت داخلٌة او على الشٌكات وفتح حسابات او سحب او اٌداع او التراض وفتح االعتمادات 

خارجٌة   وتعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع 

عامالت الشركة بالنمد وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بم

 211236برلم       25105116او باالجل  ولهم شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع ، تارٌخ : 

عصام الدٌن سعٌد حسن شولى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  المٌام بجمٌع التعامالت مع البنون بجمٌع انواعها من التولٌع  -  1161

او اٌداع او التراض وفتح االعتمادات او رهن تجارى او عمارى او تحوٌالت داخلٌة او  على الشٌكات وفتح حسابات او سحب

خارجٌة   وتعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع 

ود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العم

 211236برلم       25105116او باالجل  ولهم شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع ، تارٌخ : 

محمود عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  المٌام بجمٌع التعامالت مع البنون بجمٌع انواعها من  -  1161

لتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات او سحب او اٌداع او التراض وفتح االعتمادات او رهن تجارى او عمارى او تحوٌالت داخلٌة ا

او خارجٌة   وتعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع 

دات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السن

 211236برلم       25105116او باالجل  ولهم شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع ، تارٌخ : 

لتراض بطرٌك االعتمادات   والمشترٌات احمد عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمنموالت واال -  1160

والمبادالت وبٌع وشراء المحاالت التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى ولهم حك التولٌع على 

ٌن اما عمود الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة والسٌارات باسم الشركة ولصالحها وذلن كلة مجتمعٌن او منفرد

للسٌد / احمد عصام  -المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون فال ٌجوز اجراإها اال بناء على لرار الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة 

 211236برلم       25105116الدٌن سعٌد حسن اوسع السلطات فى ادارة شئون المشروعات ، تارٌخ : 

سئولٌة محدودة  مدٌر  والمنموالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات   والمشترٌات دمحم عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات م -  1115

والمبادالت وبٌع وشراء المحاالت التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى ولهم حك التولٌع على 

ة ولصالحها وذلن كلة مجتمعٌن او منفردٌن اما عمود الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة والسٌارات باسم الشرك

للسٌد / احمد عصام  -المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون فال ٌجوز اجراإها اال بناء على لرار الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة 

 211236برلم       25105116الدٌن سعٌد حسن اوسع السلطات فى ادارة شئون المشروعات ، تارٌخ : 

عصام الدٌن سعٌد حسن شولى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمنموالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات   والمشترٌات  -  1111

والمبادالت وبٌع وشراء المحاالت التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى ولهم حك التولٌع على 

لكاتها العمارٌة والسٌارات باسم الشركة ولصالحها وذلن كلة مجتمعٌن او منفردٌن اما عمود الشراء والبٌع الصول الشركة وممت

للسٌد / احمد عصام  -المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون فال ٌجوز اجراإها اال بناء على لرار الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة 

 211236برلم       25105116ارٌخ : الدٌن سعٌد حسن اوسع السلطات فى ادارة شئون المشروعات ، ت

محمود عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمنموالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات   والمشترٌات  -  1112

 والمبادالت وبٌع وشراء المحاالت التجارٌة والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى ولهم حك التولٌع على

عمود الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة والسٌارات باسم الشركة ولصالحها وذلن كلة مجتمعٌن او منفردٌن اما 

للسٌد / احمد عصام  -المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون فال ٌجوز اجراإها اال بناء على لرار الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة 

 211236برلم       25105116ع السلطات فى ادارة شئون المشروعات ، تارٌخ : الدٌن سعٌد حسن اوس

 -للسٌد / محمود عصام الدٌن سعٌد حسن  -احمد عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والشئون الفنٌة  -  1113

والسٌد / محمود  -حمد عصام الدٌن سعٌد حسن للسٌد / ا -اوسع السلطات فى ادارة شئون االستثمار واالدارة الهندسٌة للشركة 

 211236برلم       25105116عصام الدٌن سعٌد حسن مجتمعٌن التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 214 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 -للسٌد / محمود عصام الدٌن سعٌد حسن  -دمحم عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والشئون الفنٌة  -  1114

والسٌد / محمود  -للسٌد / احمد عصام الدٌن سعٌد حسن  -اوسع السلطات فى ادارة شئون االستثمار واالدارة الهندسٌة للشركة 

 211236برلم       25105116عصام الدٌن سعٌد حسن مجتمعٌن التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ، تارٌخ : 

 -للسٌد / محمود عصام الدٌن سعٌد حسن  -مسئولٌة محدودة  مدٌر  والشئون الفنٌة عصام الدٌن سعٌد حسن شولى  ذات  -  1115

والسٌد / محمود  -للسٌد / احمد عصام الدٌن سعٌد حسن  -اوسع السلطات فى ادارة شئون االستثمار واالدارة الهندسٌة للشركة 

 211236برلم       25105116، تارٌخ : عصام الدٌن سعٌد حسن مجتمعٌن التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون 

 -للسٌد / محمود عصام الدٌن سعٌد حسن  -محمود عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والشئون الفنٌة  -  1116

/ محمود والسٌد  -للسٌد / احمد عصام الدٌن سعٌد حسن  -اوسع السلطات فى ادارة شئون االستثمار واالدارة الهندسٌة للشركة 

 211236برلم       25105116عصام الدٌن سعٌد حسن مجتمعٌن التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ، تارٌخ : 

    25105116احمد عصام الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تنفٌذى للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ :  -  1111

 211236برلم   

    25105116الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تنفٌذى للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ :  دمحم عصام -  1111

 211236برلم   

    25105116عصام الدٌن سعٌد حسن شولى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تنفٌذى للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ :  -  1110

 211236برلم   

    25105116م الدٌن سعٌد حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  تنفٌذى للشئون المالٌة واالدارٌة ، تارٌخ : محمود عصا -  1115

 211236برلم   

حسن على سناء الدٌن فرٌد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / السٌد / دمحم  -  1111

سٌد / حسن على سناء الدٌن فرٌد الملٌجى مجتمعٌن او منفردٌن لهم حك االدارة والتولٌع حسن على سناء الدٌن الملٌجى وال

والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع  والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن

 251434برلم       25105116على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان ، تارٌخ : 

ٌد / دمحم حسن على سناء الدٌن فرٌد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / الس -  1112

حسن على سناء الدٌن الملٌجى والسٌد / حسن على سناء الدٌن فرٌد الملٌجى مجتمعٌن او منفردٌن لهم حك االدارة والتولٌع 

والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه 

العمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع ا

 251434برلم       25105116على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان ، تارٌخ : 

ن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / السٌد / دمحم حسن على سناء الدٌن فرٌد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  1113

حسن على سناء الدٌن الملٌجى والسٌد / حسن على سناء الدٌن فرٌد الملٌجى مجتمعٌن او منفردٌن لهم حك االدارة والتولٌع 

ٌه والؽٌر الحكومٌه والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكوم

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع 

 251434برلم       25105116على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان ، تارٌخ : 

ٌن فرٌد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ حسن على سناء الد -  1114

وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك 

والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطه والصفمات التى  لبض ودفع المبالػ وتولٌعه وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه

تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه 

 251434برلم       25105116واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتهم وكذلن حك التولٌع على عمود المرض ، تارٌخ : 

حسن على سناء الدٌن فرٌد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  -  1115

وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك 

لٌعه وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطه والصفمات التى لبض ودفع المبالػ وتو
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تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه 

 251434برلم       25105116ن حك التولٌع على عمود المرض ، تارٌخ : واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتهم وكذل

حسن على سناء الدٌن فرٌد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  -  1116

ٌد مرتباتهم واجورهم وحك وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحد

لبض ودفع المبالػ وتولٌعه وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطه والصفمات التى 

تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه 

 251434برلم       25105116االراضى والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتهم وكذلن حك التولٌع على عمود المرض ، تارٌخ : و

حسن على سناء الدٌن فرٌد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والرهن باسم الشركة ولهم حك تمثٌل الشركة فى  -  1111

 251434برلم       25105116لهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : كافة النواحى المانونٌه والمالٌه وكذلن 

حسن على سناء الدٌن فرٌد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والرهن باسم الشركة ولهم حك تمثٌل الشركة فى  -  1111

 251434برلم       25105116ا ذكر ، تارٌخ : كافة النواحى المانونٌه والمالٌه وكذلن لهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض م

حسن على سناء الدٌن فرٌد الملٌجى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والرهن باسم الشركة ولهم حك تمثٌل الشركة فى  -  1110

 251434  برلم     25105116كافة النواحى المانونٌه والمالٌه وكذلن لهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

اسالم عبد الواحد رمضان حب الدٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع عن الشركه للشرٌكٌن  -  1105

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم االستعانه بما ٌرونه من الفنٌٌن والمتخصصٌن لتنفٌذ اؼراض الشركه وٌحك لكل منهم االنفراد بالتولٌع 

 411040برلم       25105116ن الشركه وفى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراضها ، تارٌخ : على ان ٌكون ذلن بعنوا

عمرو محمود فاٌز محمود  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االداره والتولٌع عن الشركه للشرٌكٌن مجتمعٌن او  -  1101

ض الشركه وٌحك لكل منهم االنفراد بالتولٌع على ان ٌكون منفردٌن ولهم االستعانه بما ٌرونه من الفنٌٌن والمتخصصٌن لتنفٌذ اؼرا

 411040برلم       25105116ذلن بعنوان الشركه وفى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراضها ، تارٌخ : 

نورا سمٌر عبد اللطٌؾ الرزاز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارةوالتولٌع  مجتمعٌن او منفردٌن  -  1102

كٌن المتضامنٌن  وهم السٌد/ سمٌر عبد اللطٌؾ دمحم الرزاز والسٌد/ٌاسر سمٌر عبد اللطٌؾ دمحم مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام للشرٌ

كافه الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة  وعلى االخص وزاره السٌاحه والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه 

الشهر العمارى والهٌئه العامه للرلابه المالٌه  وجمٌع ادارات المرور ومصلحه الجمارن وكذلن  الحك فى للتامٌنات االجتماعٌه و

 213520برلم       25105116التولٌع امام كافه البنون وفتح الحسابات والتولٌع ، تارٌخ : 

رةوالتولٌع  مجتمعٌن او منفردٌن للشرٌكٌن سمٌر عبداللطٌؾ دمحم الرزاز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدا -  1103

المتضامنٌن  وهم السٌد/ سمٌر عبد اللطٌؾ دمحم الرزاز والسٌد/ٌاسر سمٌر عبد اللطٌؾ دمحم مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام كافه 

الهٌئه العامه للتامٌنات الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة  وعلى االخص وزاره السٌاحه والهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره و

االجتماعٌه والشهر العمارى والهٌئه العامه للرلابه المالٌه  وجمٌع ادارات المرور ومصلحه الجمارن وكذلن  الحك فى التولٌع امام 

 213520برلم       25105116كافه البنون وفتح الحسابات والتولٌع ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارةوالتولٌع  مجتمعٌن او منفردٌن نجٌه عبد العزٌز دمحم المحالوى  ت -  1104

للشرٌكٌن المتضامنٌن  وهم السٌد/ سمٌر عبد اللطٌؾ دمحم الرزاز والسٌد/ٌاسر سمٌر عبد اللطٌؾ دمحم مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام 

لهٌئه العامه لالستثمار والمناطك الحره والهٌئه العامه كافه الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة  وعلى االخص وزاره السٌاحه وا

للتامٌنات االجتماعٌه والشهر العمارى والهٌئه العامه للرلابه المالٌه  وجمٌع ادارات المرور ومصلحه الجمارن وكذلن  الحك فى 

 213520برلم       25105116التولٌع امام كافه البنون وفتح الحسابات والتولٌع ، تارٌخ : 

نورا سمٌر عبد اللطٌؾ الرزاز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  على الشٌكات واصدار خطابات الضمان  وحك  -  1105

المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وكافه االعمال المصرفٌه والتولٌع على عمود االلتراض والتسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : 

 213520برلم       25105116

مٌر عبداللطٌؾ دمحم الرزاز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على الشٌكات واصدار خطابات الضمان  وحك المصادله س -  1106

على الحسابات المدٌنه والدائنه وكافه االعمال المصرفٌه والتولٌع على عمود االلتراض والتسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : 

 213520برلم       25105116
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لعزٌز دمحم المحالوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  على الشٌكات واصدار خطابات الضمان  وحك نجٌه عبد ا -  1101

المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وكافه االعمال المصرفٌه والتولٌع على عمود االلتراض والتسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : 

 213520برلم       25105116

الم ؼانم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن االول / عادل عبدالمحسن س -  1101

عالء مختار عبد المادر والثالث / عادل عبدالمحسن سالم ؼانم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات والتعامل مع البنون واالٌداع 

الؽٌر فى كا او بعض اختصاصات فٌما عدا بٌع اصول الشركة او الرهن  والسحب وصرؾ الشٌكات ولهم حك فى تفوٌض او توكٌل

 310015برلم       25105116مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

عادل عبدالمحسن سالم ؼانم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن االول /  -  1100

عادل عبدالمحسن سالم ؼانم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات والتعامل مع البنون واالٌداع  عالء مختار عبد المادر والثالث /

والسحب وصرؾ الشٌكات ولهم حك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كا او بعض اختصاصات فٌما عدا بٌع اصول الشركة او الرهن 

 310015برلم       25105116مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

ادل عبدالمحسن سالم ؼانم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن االول / ع -  1155

عالء مختار عبد المادر والثالث / عادل عبدالمحسن سالم ؼانم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات والتعامل مع البنون واالٌداع 

ى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كا او بعض اختصاصات فٌما عدا بٌع اصول الشركة او الرهن والسحب وصرؾ الشٌكات ولهم حك ف

 310015برلم       25105116مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

عادل عبدالمحسن سالم ؼانم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن االول /  -  1151

لمادر والثالث / عادل عبدالمحسن سالم ؼانم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات والتعامل مع البنون واالٌداع عالء مختار عبد ا

والسحب وصرؾ الشٌكات ولهم حك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كا او بعض اختصاصات فٌما عدا بٌع اصول الشركة او الرهن 

 310015برلم       25105116مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

عادل عبدالمحسن سالم ؼانم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن االول /  -  1152

عالء مختار عبد المادر والثالث / عادل عبدالمحسن سالم ؼانم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات والتعامل مع البنون واالٌداع 

شٌكات ولهم حك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كا او بعض اختصاصات فٌما عدا بٌع اصول الشركة او الرهن والسحب وصرؾ ال

 310015برلم       25105116مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

عادل عبدالمحسن سالم ؼانم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن االول /  -  1153

عالء مختار عبد المادر والثالث / عادل عبدالمحسن سالم ؼانم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات والتعامل مع البنون واالٌداع 

والسحب وصرؾ الشٌكات ولهم حك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كا او بعض اختصاصات فٌما عدا بٌع اصول الشركة او الرهن 

 310015برلم       25105116مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

نورا سمٌر عبد اللطٌؾ الرزاز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه نجٌه عبد العزٌز دمحم المحالوى الى  -  1154

 213520برلم       25105116موصٌه ، تارٌخ : 

كه نجٌه عبد العزٌز دمحم المحالوى الى سمٌر عبداللطٌؾ دمحم الرزاز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌ -  1155

 213520برلم       25105116موصٌه ، تارٌخ : 

نجٌه عبد العزٌز دمحم المحالوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه نجٌه عبد العزٌز دمحم المحالوى الى  -  1156

 213520برلم       25105116موصٌه ، تارٌخ : 

عبد اللطٌؾ الرزاز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه نورا سمٌر عبد اللطٌؾ الرزاز الى نورا سمٌر  -  1151

 213520برلم       25105116موصٌه ، تارٌخ : 

سمٌر عبداللطٌؾ دمحم الرزاز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه نورا سمٌر عبد اللطٌؾ الرزاز الى  -  1151

 213520برلم       25105116تارٌخ :  موصٌه ،

نجٌه عبد العزٌز دمحم المحالوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه نورا سمٌر عبد اللطٌؾ الرزاز الى  -  1150

 213520برلم       25105116موصٌه ، تارٌخ : 
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االدارة و التولٌع لٌصبح/ االدارة و التولٌع للشرٌكٌن طلعت جورجٌوس جادهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك  -  1115

مجتمعٌن او منفردٌن و لهما كافه الصالحٌات فى االدارة و حك التولٌع العمود و االتفالٌات و االلتراض و االٌداع و السحب بالبنون 

ته من الشهر العمارى ، تارٌخ باسم الشركة و حك توكٌل من ٌشاء فى كل او بعض االختصاصات بموجب توكٌل مصدق على تولٌعا

 311213برلم       25105116: 

طلعت جورجٌوس جادهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح/ االدارة و التولٌع للشرٌكٌن  -  1111

و االلتراض و االٌداع و السحب بالبنون  مجتمعٌن او منفردٌن و لهما كافه الصالحٌات فى االدارة و حك التولٌع العمود و االتفالٌات

باسم الشركة و حك توكٌل من ٌشاء فى كل او بعض االختصاصات بموجب توكٌل مصدق على تولٌعاته من الشهر العمارى ، تارٌخ 

 311213برلم       25105116: 

و التولٌع لٌصبح/ االدارة و التولٌع فهٌمه بحرى مكسٌموس عبدالمالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة  -  1112

للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهما كافه الصالحٌات فى االدارة و حك التولٌع العمود و االتفالٌات و االلتراض و االٌداع و 

شهر السحب بالبنون باسم الشركة و حك توكٌل من ٌشاء فى كل او بعض االختصاصات بموجب توكٌل مصدق على تولٌعاته من ال

 311213برلم       25105116العمارى ، تارٌخ : 

فهٌمه بحرى مكسٌموس عبدالمالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح/ االدارة و التولٌع  -  1113

و االلتراض و االٌداع و  للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهما كافه الصالحٌات فى االدارة و حك التولٌع العمود و االتفالٌات

السحب بالبنون باسم الشركة و حك توكٌل من ٌشاء فى كل او بعض االختصاصات بموجب توكٌل مصدق على تولٌعاته من الشهر 

 311213برلم       25105116العمارى ، تارٌخ : 

    25105116ه حمولة ، تارٌخ : طلعت جورجٌوس جادهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة و استلم كاف -  1114

 311213برلم   

    25105116طلعت جورجٌوس جادهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة و استلم كافه حمولة ، تارٌخ :  -  1115

 311213برلم   

ه حمولة ، تارٌخ : فهٌمه بحرى مكسٌموس عبدالمالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة و استلم كاف -  1116

 311213برلم       25105116

فهٌمه بحرى مكسٌموس عبدالمالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة و استلم كافه حمولة ، تارٌخ :  -  1111

 311213برلم       25105116

برلم       25105116وله ، تارٌخ : اٌمن دمحم صالح ابراهٌم حلمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حم -  1111

305551 

برلم       25105116اٌمن دمحم صالح ابراهٌم حلمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1110

305551 

برلم       25105116ٌاسر السٌد الدٌدامونى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1125

305551 

برلم       25105116ٌاسر السٌد الدٌدامونى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1121

305551 

اٌمن دمحم صالح ابراهٌم حلمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن / اٌمن دمحم  -  1122

الح ابراهٌم حلمى صالح الحضرى منفردا  وله كافة الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه بما فى ذلن التولٌع على العمود ص

والمنالصات مع العمالء والموردٌن وفتح الحسابات البنكٌه باسم الشركه والسحب واالٌداع وادارات المرور وتراخٌص السٌارات 

 305551برلم       25105116وعموم المحاكم ، تارٌخ : 

اٌمن دمحم صالح ابراهٌم حلمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن / اٌمن دمحم  -  1123

صالح ابراهٌم حلمى صالح الحضرى منفردا  وله كافة الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه بما فى ذلن التولٌع على العمود 
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عمالء والموردٌن وفتح الحسابات البنكٌه باسم الشركه والسحب واالٌداع وادارات المرور وتراخٌص السٌارات والمنالصات مع ال

 305551برلم       25105116وعموم المحاكم ، تارٌخ : 

 صالح ٌاسر السٌد الدٌدامونى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن / اٌمن دمحم -  1124

ابراهٌم حلمى صالح الحضرى منفردا  وله كافة الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه بما فى ذلن التولٌع على العمود والمنالصات 

مع العمالء والموردٌن وفتح الحسابات البنكٌه باسم الشركه والسحب واالٌداع وادارات المرور وتراخٌص السٌارات وعموم المحاكم 

 305551برلم       25105116، تارٌخ : 

ٌاسر السٌد الدٌدامونى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن / اٌمن دمحم صالح  -  1125

ابراهٌم حلمى صالح الحضرى منفردا  وله كافة الصالحٌات فى التولٌع باسم الشركه بما فى ذلن التولٌع على العمود والمنالصات 

ع العمالء والموردٌن وفتح الحسابات البنكٌه باسم الشركه والسحب واالٌداع وادارات المرور وتراخٌص السٌارات وعموم المحاكم م

 305551برلم       25105116، تارٌخ : 

االطراؾ د صٌدلً /فاروق فإاد ابراهٌم الرزٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ادارة الشركة والتولٌع عنها لكل من  -  1126

االول والثانى والخامس السٌد الدكتور / فاروق فإاد ابراهٌم الرزٌمى والسٌد الدكتور / مراد فاروق فإاد ابراهٌم والسٌد الدكتور / 

رٌمون شاٌب سمعان خلٌل كل على انفراد ولهم حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه والهٌئات والمإسسات العامه 

عام والخاص واألفراد وؼٌرها وذلن بشروط ان تكون األعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وشركات المطاع ال

 355541برلم       25105116والتولٌع امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحه الضرائب العامه ، تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  ادارة الشركة والتولٌع عنها لكل من االطراؾ د صٌدلً /فاروق فإاد ابراهٌم الرزٌمى  شركة تضامن  مد -  1121

االول والثانى والخامس السٌد الدكتور / فاروق فإاد ابراهٌم الرزٌمى والسٌد الدكتور / مراد فاروق فإاد ابراهٌم والسٌد الدكتور / 

ٌه والهٌئات والمإسسات العامه رٌمون شاٌب سمعان خلٌل كل على انفراد ولهم حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكوم

وشركات المطاع العام والخاص واألفراد وؼٌرها وذلن بشروط ان تكون األعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن اؼراضها 

 355541برلم       25105116والتولٌع امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحه الضرائب العامه ، تارٌخ : 

ً /فاروق فإاد ابراهٌم الرزٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضرائب المٌمه المضافه والؽرفه التجارٌه د صٌدل -  1121

والسجل التجارى والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات ولهم الحك فى شراء السٌارات وبٌعها والتولٌع امام وحدات 

تعامل مع كافه البنون من فتح الحسابات باسم الشركه واالٌداع والسحب والتولٌع المرور والمٌام بكافة اجراءات المرور وؼٌرها وال

على الشٌكات للحسابات المدٌنه والدائنه )فى البنون(  كل ما سبك على انفراد ـ اما حـك التولٌع على عمود المرض او رهن او بٌع 

 355541برلم       25105116خ : اى اصل من اصـول الشركه او الحصول على تسهٌالت ائتمانٌه من ، تارٌ

د صٌدلً /فاروق فإاد ابراهٌم الرزٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وضرائب المٌمه المضافه والؽرفه التجارٌه  -  1120

والسجل التجارى والهٌئه العامه للرلابه على الصادرات والواردات ولهم الحك فى شراء السٌارات وبٌعها والتولٌع امام وحدات 

مرور والمٌام بكافة اجراءات المرور وؼٌرها والتعامل مع كافه البنون من فتح الحسابات باسم الشركه واالٌداع والسحب والتولٌع ال

على الشٌكات للحسابات المدٌنه والدائنه )فى البنون(  كل ما سبك على انفراد ـ اما حـك التولٌع على عمود المرض او رهن او بٌع 

 355541برلم       25105116ركه او الحصول على تسهٌالت ائتمانٌه من ، تارٌخ : اى اصل من اصـول الش

د صٌدلً /فاروق فإاد ابراهٌم الرزٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البنون او الموردٌن او الشركات او  -  1135

وٌجوز الى من االطراؾ الثالثة  ؼٌرهاوااللتراض والرهن وكذلن فٌكون الى طرفٌن مجتمعٌن من االطراؾ الثالثه المدٌرٌن

برلم       25105116المدٌرٌن منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما تمدم بموجب توكٌل صادر منه له ، تارٌخ : 

355541 

د صٌدلً /فاروق فإاد ابراهٌم الرزٌمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البنون او الموردٌن او الشركات او  -  1131

لتراض والرهن وكذلن فٌكون الى طرفٌن مجتمعٌن من االطراؾ الثالثه المدٌرٌن وٌجوز الى من االطراؾ الثالثة ؼٌرهاواال

برلم       25105116المدٌرٌن منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما تمدم بموجب توكٌل صادر منه له ، تارٌخ : 

355541 

ن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم على عطٌه دمحم على عطٌه عبدالداٌم  شركة تضام -  1132

عبدالداٌم / واسراء اسماعٌل عبدهللا عبدالمطلب مجتمعٌن او منفردٌن بحك االدارة والتولٌع على جمٌع المعامالت المادٌه للشركة 

توالسندات وفتح الحسابات بالبنون والتعامل مع الجمارن على ان ٌكون ذلن بعنوان الشركة وذلن فى التولٌع على الشٌكات والكمبٌاال
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واالدارات الحكومٌه وؼٌرها فٌما عدا االلتراض او الرهن او بٌع اصول الشركة فٌلزم تولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 421512برلم       25105116

ٌل االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم على عطٌه دمحم على عطٌه عبدالداٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعد -  1133

عبدالداٌم / واسراء اسماعٌل عبدهللا عبدالمطلب مجتمعٌن او منفردٌن بحك االدارة والتولٌع على جمٌع المعامالت المادٌه للشركة 

سابات بالبنون والتعامل مع الجمارن على ان ٌكون ذلن بعنوان الشركة وذلن فى التولٌع على الشٌكات والكمبٌاالتوالسندات وفتح الح

واالدارات الحكومٌه وؼٌرها فٌما عدا االلتراض او الرهن او بٌع اصول الشركة فٌلزم تولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 421512برلم       25105116

ٌصبح للشرٌكٌن / دمحم على عطٌه وائل اشرؾ ابراهٌم كمال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع ل -  1134

عبدالداٌم / واسراء اسماعٌل عبدهللا عبدالمطلب مجتمعٌن او منفردٌن بحك االدارة والتولٌع على جمٌع المعامالت المادٌه للشركة 

ل مع الجمارن على ان ٌكون ذلن بعنوان الشركة وذلن فى التولٌع على الشٌكات والكمبٌاالتوالسندات وفتح الحسابات بالبنون والتعام

واالدارات الحكومٌه وؼٌرها فٌما عدا االلتراض او الرهن او بٌع اصول الشركة فٌلزم تولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 421512برلم       25105116

على عطٌه  وائل اشرؾ ابراهٌم كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن / دمحم -  1135

عبدالداٌم / واسراء اسماعٌل عبدهللا عبدالمطلب مجتمعٌن او منفردٌن بحك االدارة والتولٌع على جمٌع المعامالت المادٌه للشركة 

على ان ٌكون ذلن بعنوان الشركة وذلن فى التولٌع على الشٌكات والكمبٌاالتوالسندات وفتح الحسابات بالبنون والتعامل مع الجمارن 

ات الحكومٌه وؼٌرها فٌما عدا االلتراض او الرهن او بٌع اصول الشركة فٌلزم تولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : واالدار

 421512برلم       25105116

    25105116دمحم على عطٌه عبدالداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1136

 421512برلم   

    25105116دمحم على عطٌه عبدالداٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1131

 421512برلم   

    25105116وائل اشرؾ ابراهٌم كمال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1131

 421512برلم   

    25105116وائل اشرؾ ابراهٌم كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1130

 421512برلم   

سامح جرجس عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن الشركة لتصبح / للشرٌن االول  -  1145

والشرٌن الثانى المتضامن / هدى ٌوسؾ كامل  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك ادارة الشركة   المتضامن / سامح جرجس عبدهللا

كافة الصالحٌات وفتح الحسابات لدى البنون والمصارؾ واصدار الشٌكات والسحب واالٌداع من البنون ولهم حك التولٌع امام جمٌع 

العمال العام والمطاع الخاص وامام الشهر العمارى بجمٌع مكاتبه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووحدات المطاع العام ولطاع ا

 215410برلم       25105116والسجل التجارى بجمٌع نكاتبة والؽرؾ التجارٌة والهٌئه ، تارٌخ : 

 سامح جرجس عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  العامه للرلابه على الصادرات والواردات ولهم كافة السلطات -  1141

لتحمٌك ؼرض الشركة والتولٌع نٌابه عن الشركة فى االلتراض والرهن والهبه ولهم حك البٌع للنفس وللؽٌر وشراء وبٌع اٌا من 

االصول الثابته للشركة وسٌاراتها وعماراتها واالراضى ومنمولتها لدى البنون والشهر العمارى وامام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر 

والتنازل والتصالح وااللرار واالبراء واالنكار عن المضاٌا الخاصه بالشركة مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  حكومٌه ولهم حك الصلح

 215410برلم       25105116الحك فى توكٌل الؽٌر فى المثول امام المحاكم ، تارٌخ : 

الشركة او ضد الشركة بشرط ان سامح جرجس عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  فى جمٌع المضاٌا المرفوعه من  -  1142

تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن اؼراضها ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل ما سبك امام جمٌع 

 215410برلم       25105116المصالح والهٌئات والجهات الحكومٌه والبنون ، تارٌخ : 

برلم       25105116عضو تنفٌذى ، تارٌخ :   -ئٌس مجلس ادارة  منتدب عمرو دمحم حمادة دمحم  شركة مساهمة  ر -  1143

315055 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 205 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105116عضو تنفٌذى ، تارٌخ :   -احمد سعد حماد عمار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  1144

315055 

برلم       25105116تنفٌذى ، تارٌخ : عضو   -اشرؾ ؼبروس وٌصا حنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  1145

315055 

برلم       25105116عضو تنفٌذى ، تارٌخ :   -دمحم محفوظ دمحم محفوظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  1146

315055 

    25105116:  عضو تنفٌذى ، تارٌخ  -المعتصم دمحم عبد الرحمن ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  1141

 315055برلم   

    25105116عضو تنفٌذى ، تارٌخ :   -دمحم سعٌد عبد الهادى عبد الفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  1141

 315055برلم   

برلم       25105116عضو تنفٌذى ، تارٌخ :   -انجى حلمى مرسى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  1140

315055 

    25105116عضو تنفٌذى ، تارٌخ :  -للفروع   -عمرو دمحم حمادة دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب  -  1155

 315055برلم   

    25105116عضو تنفٌذى ، تارٌخ :  -للفروع   -احمد سعد حماد عمار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  1151

 315055برلم   

عضو تنفٌذى ، تارٌخ :  -للفروع   -اشرؾ ؼبروس وٌصا حنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  1152

 315055برلم       25105116

    25105116عضو تنفٌذى ، تارٌخ :  -للفروع   -دمحم محفوظ دمحم محفوظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  1153

 315055برلم   

عضو تنفٌذى ، تارٌخ :  -للفروع   -المعتصم دمحم عبد الرحمن ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  1154

 315055برلم       25105116

عضو تنفٌذى ، تارٌخ :  -للفروع   -دمحم سعٌد عبد الهادى عبد الفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  1155

 315055م   برل    25105116

عضو تنفٌذى ، تارٌخ :  -للفروع   -انجى حلمى مرسى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتدب  -  1156

 315055برلم       25105116

عضو لة خبرة بالشئون المالٌة والمحاسبٌة ،  -عمرو دمحم حمادة دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1151

 315055برلم       25105116 تارٌخ :

عضو لة خبرة بالشئون المالٌة والمحاسبٌة ،  -احمد سعد حماد عمار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1151

 315055برلم       25105116تارٌخ : 

الشئون المالٌة والمحاسبٌة عضو لة خبرة ب -اشرؾ ؼبروس وٌصا حنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1150

 315055برلم       25105116، تارٌخ : 

عضو لة خبرة بالشئون المالٌة والمحاسبٌة ،  -دمحم محفوظ دمحم محفوظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1165

 315055برلم       25105116تارٌخ : 

عضو لة خبرة بالشئون المالٌة  -مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى المعتصم دمحم عبد الرحمن ابراهٌم  شركة  -  1161

 315055برلم       25105116والمحاسبٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 201 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عضو لة خبرة بالشئون المالٌة  -دمحم سعٌد عبد الهادى عبد الفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1162

 315055برلم       25105116والمحاسبٌة ، تارٌخ : 

عضو لة خبرة بالشئون المالٌة والمحاسبٌة  -انجى حلمى مرسى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1163

 315055برلم       25105116، تارٌخ : 

مالٌة والمحاسبٌة ، عضو لة خبرة بالشئون ال -عمرو دمحم حمادة دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1164

 315055برلم       25105116تارٌخ : 

عضو لة خبرة بالشئون المالٌة والمحاسبٌة ،  -احمد سعد حماد عمار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1165

 315055برلم       25105116تارٌخ : 

عضو لة خبرة بالشئون المالٌة والمحاسبٌة  -ؼٌر تنفٌذى اشرؾ ؼبروس وٌصا حنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1166

 315055برلم       25105116، تارٌخ : 

عضو لة خبرة بالشئون المالٌة والمحاسبٌة ،  -دمحم محفوظ دمحم محفوظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1161

 315055برلم       25105116تارٌخ : 

عضو لة خبرة بالشئون المالٌة  -عبد الرحمن ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  المعتصم دمحم -  1161

 315055برلم       25105116والمحاسبٌة ، تارٌخ : 

عضو لة خبرة بالشئون المالٌة  -دمحم سعٌد عبد الهادى عبد الفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1160

 315055برلم       25105116بٌة ، تارٌخ : والمحاس

عضو لة خبرة بالشئون المالٌة والمحاسبٌة  -انجى حلمى مرسى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1115

 315055برلم       25105116، تارٌخ : 

برلم       25105116ى مستمل ، تارٌخ : عمرو دمحم حمادة دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذ -  1111

315055 

برلم       25105116احمد سعد حماد عمار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1112

315055 

  برلم     25105116اشرؾ ؼبروس وٌصا حنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1113

315055 

برلم       25105116دمحم محفوظ دمحم محفوظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1114

315055 

    25105116المعتصم دمحم عبد الرحمن ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1115

 315055برلم   

برلم       25105116 سعٌد عبد الهادى عبد الفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ : دمحم -  1116

315055 

برلم       25105116انجى حلمى مرسى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1111

315055 

برلم       25105116مستمل ، تارٌخ :  -كة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى عمرو دمحم حمادة دمحم  شر -  1111

315055 

برلم       25105116مستمل ، تارٌخ :  -احمد سعد حماد عمار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1110

315055 
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 202 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105116مستمل ، تارٌخ :  -تنفٌذى  اشرؾ ؼبروس وٌصا حنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر -  1115

315055 

برلم       25105116مستمل ، تارٌخ :  -دمحم محفوظ دمحم محفوظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1111

315055 

    25105116، تارٌخ : مستمل  -المعتصم دمحم عبد الرحمن ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1112

 315055برلم   

    25105116مستمل ، تارٌخ :  -دمحم سعٌد عبد الهادى عبد الفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1113

 315055برلم   

برلم       25105116مستمل ، تارٌخ :  -انجى حلمى مرسى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1114

315055 

وٌملن حك التولٌع عن شركة هورٌزون  - -عمرو دمحم حمادة دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو تنفٌذى  -  1115

لتداول االوراق المالٌة وحك التولٌع على عمود فتح الحساب امام البنون واالفراد والجهات الحكومٌة وكل االجراءات التعالدٌة وحك 

على الشٌكات الخاصة بحسابات الشركة امام البنون واالفراد والجهات الحكومٌة ولهما كافة الصالحٌات فى تمثٌل الشركة التولٌع 

والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والبنون والمإسسات والمطاع العام والخاص والشركات بجمٌع انواعها منفردٌن او 

 315055برلم       25105116وعضو مجلس االدارة ، تارٌخ :  مجتمعٌن كال من ) رئٌس مجلس االدارة

وٌملن حك التولٌع عن شركة هورٌزون  - -احمد سعد حماد عمار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو تنفٌذى  -  1116

االجراءات التعالدٌة وحك  لتداول االوراق المالٌة وحك التولٌع على عمود فتح الحساب امام البنون واالفراد والجهات الحكومٌة وكل

التولٌع على الشٌكات الخاصة بحسابات الشركة امام البنون واالفراد والجهات الحكومٌة ولهما كافة الصالحٌات فى تمثٌل الشركة 

والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والبنون والمإسسات والمطاع العام والخاص والشركات بجمٌع انواعها منفردٌن او 

 315055برلم       25105116جتمعٌن كال من ) رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة ، تارٌخ : م

وٌملن حك التولٌع عن شركة  - -اشرؾ ؼبروس وٌصا حنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو تنفٌذى  -  1111

بنون واالفراد والجهات الحكومٌة وكل االجراءات هورٌزون لتداول االوراق المالٌة وحك التولٌع على عمود فتح الحساب امام ال

التعالدٌة وحك التولٌع على الشٌكات الخاصة بحسابات الشركة امام البنون واالفراد والجهات الحكومٌة ولهما كافة الصالحٌات فى 

الشركات بجمٌع انواعها تمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والبنون والمإسسات والمطاع العام والخاص و

 315055برلم       25105116منفردٌن او مجتمعٌن كال من ) رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

وٌملن حك التولٌع عن شركة هورٌزون  - -دمحم محفوظ دمحم محفوظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو تنفٌذى  -  1111

التولٌع على عمود فتح الحساب امام البنون واالفراد والجهات الحكومٌة وكل االجراءات التعالدٌة وحك  لتداول االوراق المالٌة وحك

التولٌع على الشٌكات الخاصة بحسابات الشركة امام البنون واالفراد والجهات الحكومٌة ولهما كافة الصالحٌات فى تمثٌل الشركة 

نون والمإسسات والمطاع العام والخاص والشركات بجمٌع انواعها منفردٌن او والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والب

 315055برلم       25105116مجتمعٌن كال من ) رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

لٌع عن شركة وٌملن حك التو - -المعتصم دمحم عبد الرحمن ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو تنفٌذى  -  1110

هورٌزون لتداول االوراق المالٌة وحك التولٌع على عمود فتح الحساب امام البنون واالفراد والجهات الحكومٌة وكل االجراءات 

التعالدٌة وحك التولٌع على الشٌكات الخاصة بحسابات الشركة امام البنون واالفراد والجهات الحكومٌة ولهما كافة الصالحٌات فى 

ة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والبنون والمإسسات والمطاع العام والخاص والشركات بجمٌع انواعها تمثٌل الشرك

 315055برلم       25105116منفردٌن او مجتمعٌن كال من ) رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

وٌملن حك التولٌع عن شركة  - -عضو مجلس ادارة  عضو تنفٌذى   دمحم سعٌد عبد الهادى عبد الفتاح  شركة مساهمة -  1105

هورٌزون لتداول االوراق المالٌة وحك التولٌع على عمود فتح الحساب امام البنون واالفراد والجهات الحكومٌة وكل االجراءات 

ت الحكومٌة ولهما كافة الصالحٌات فى التعالدٌة وحك التولٌع على الشٌكات الخاصة بحسابات الشركة امام البنون واالفراد والجها

تمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والبنون والمإسسات والمطاع العام والخاص والشركات بجمٌع انواعها 

 315055برلم       25105116منفردٌن او مجتمعٌن كال من ) رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 
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وٌملن حك التولٌع عن شركة  - -انجى حلمى مرسى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو تنفٌذى  -  1101

هورٌزون لتداول االوراق المالٌة وحك التولٌع على عمود فتح الحساب امام البنون واالفراد والجهات الحكومٌة وكل االجراءات 

الشركة امام البنون واالفراد والجهات الحكومٌة ولهما كافة الصالحٌات فى  التعالدٌة وحك التولٌع على الشٌكات الخاصة بحسابات

تمثٌل الشركة والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والبنون والمإسسات والمطاع العام والخاص والشركات بجمٌع انواعها 

 315055برلم       25105116:  منفردٌن او مجتمعٌن كال من ) رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة ، تارٌخ

عمرو دمحم حمادة دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب ( وكل عضو اخر ٌنتدبة مجلس االدارة لهذا الؽرض  -  1102

، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن 

 315055برلم       25105116تارٌخ : 

احمد سعد حماد عمار  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ( وكل عضو اخر ٌنتدبة مجلس االدارة لهذا الؽرض  -  1103

عٌن ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتم

 315055برلم       25105116تارٌخ : 

اشرؾ ؼبروس وٌصا حنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ( وكل عضو اخر ٌنتدبة مجلس االدارة لهذا  -  1104

 الؽرض ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او

 315055برلم       25105116مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دمحم محفوظ دمحم محفوظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ( وكل عضو اخر ٌنتدبة مجلس االدارة لهذا  -  1105

ردٌن او الؽرض ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منف

 315055برلم       25105116مجتمعٌن ، تارٌخ : 

المعتصم دمحم عبد الرحمن ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ( وكل عضو اخر ٌنتدبة مجلس االدارة  -  1106

لٌع عن الشركة منفردٌن لهذا الؽرض ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التو

 315055برلم       25105116او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دمحم سعٌد عبد الهادى عبد الفتاح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ( وكل عضو اخر ٌنتدبة مجلس االدارة  -  1101

ولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن لهذا الؽرض ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخ

 315055برلم       25105116او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

انجى حلمى مرسى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ( وكل عضو اخر ٌنتدبة مجلس االدارة لهذا  -  1101

وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او الؽرض ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن 

 315055برلم       25105116مجتمعٌن ، تارٌخ : 

جمال عبد الفتاح سلٌمان نصٌر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ورئٌس المطاعات االنتاجٌة والفنٌة حتى تارٌخ  -  1100

 143325م   برل    25105111تجدٌد تكلٌؾ ، تارٌخ :  - 2525/6/35

جمال عبد الفتاح سلٌمان نصٌر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ورئٌس المطاعات االنتاجٌة والفنٌة حتى تارٌخ  -  1055

 143325برلم       25105111تجدٌد تكلٌؾ ، تارٌخ :  - 2525/6/35

االداره والتولٌع  -صفه الشرٌكه الى متضامنه  تسنٌم بدرالدٌن كمال دمحم عبده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل -  1051

 356301برلم       25105111للشرٌن المتضامن تسنٌم بدرالدٌن كمال دمحم عبده منفردا ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع للشرٌن  -نفٌسة عبدالمادر سٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى متضامنه  -  1052

 356301برلم       25105111ن تسنٌم بدرالدٌن كمال دمحم عبده منفردا ، تارٌخ : المتضام

ولٌد دمحم زكرٌا سالمة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة مصر لتامٌنات الحٌاة الستكمال مدة سلفة  -  1053

 21214برلم       25105111، تارٌخ :  2510/6/11والتى انتهت 

دمحم زكرٌا سالمة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة مصر لتامٌنات الحٌاة الستكمال مدة سلفة  ولٌد -  1054

 21214برلم       25105111، تارٌخ :  2510/6/11والتى انتهت 
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مال مدة سلفة ولٌد دمحم زكرٌا سالمة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة مصر لتامٌنات الحٌاة الستك -  1055

 21214برلم       25105111، تارٌخ :  2510/6/11والتى انتهت 

برلم       25105111تسنٌم بدرالدٌن كمال دمحم عبده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ :  -  1056

356301 

برلم       25105111الشرٌكه للوفاه ، تارٌخ : نفٌسة عبدالمادر سٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج  -  1051

356301 

بسمه احمد  -1احمد عبد المجٌد حسٌن عبد المجٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لكل من  -  1051

احمد عبد المجٌد  -4اٌهاب حسن دمحم حسن السرسى ) المتضامنٌن (  -3ابانوب ناصر صبحى شنوده ،  -2حسٌن احمد ؼانم ، 

 424612برلم       25105111حسٌن ) مدٌر ؼٌر شرٌن ( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

بسمه احمد  -1بسمه احمد حسٌن احمد ؼانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لكل من  -  1050

احمد عبد المجٌد  -4اٌهاب حسن دمحم حسن السرسى ) المتضامنٌن (  -3ابانوب ناصر صبحى شنوده ،  -2حسٌن احمد ؼانم ، 

 424612برلم       25105111حسٌن ) مدٌر ؼٌر شرٌن ( مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

    25105111احمد عبد المجٌد حسٌن عبد المجٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعٌٌنه مدٌر ؼٌر شرٌن ، تارٌخ :  -  1015

 424612 برلم  

    25105111بسمه احمد حسٌن احمد ؼانم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعٌٌنه مدٌر ؼٌر شرٌن ، تارٌخ :  -  1011

 424612برلم   

نادر دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌنها مدٌرا مسئوال للشركة فى التخلٌص الجمركى بدال من السٌد / عماد  -  1012

 410151برلم       25105111سٌن حفنى حسٌن ، تارٌخ : الدٌن ح

نادر دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعٌٌنها مدٌرا مسئوال للشركة فى التخلٌص الجمركى بدال من السٌد / عماد  -  1013

 410151برلم       25105111الدٌن حسٌن حفنى حسٌن ، تارٌخ : 

ٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌنها مدٌرا مسئوال للشركة فى التخلٌص الجمركى بدال من نانسى نادر دمحم احمد الس -  1014

 410151برلم       25105111السٌد / عماد الدٌن حسٌن حفنى حسٌن ، تارٌخ : 

لجمركى بدال من نانسى نادر دمحم احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعٌٌنها مدٌرا مسئوال للشركة فى التخلٌص ا -  1015

 410151برلم       25105111السٌد / عماد الدٌن حسٌن حفنى حسٌن ، تارٌخ : 

نادر دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ  -  1016

 410151برلم       25105111: 

ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ نادر دمحم احمد  ش -  1011

 410151برلم       25105111: 

نانسى نادر دمحم احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن مجتمعٌن او  -  1011

 410151برلم       25105111منفردٌن ، تارٌخ : 

نانسى نادر دمحم احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن مجتمعٌن او  -  1010

 410151برلم       25105111منفردٌن ، تارٌخ : 

ولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن االول / عالء عالء مختار عبد المادر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والت -  1025

مختار عبد المادر والثالث / عادل عبدالمحسن سالم ؼانم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات والتعامل مع البنون واالٌداع 

الرهن  والسحب وصرؾ الشٌكات ولهم حك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كا او بعض اختصاصات فٌما عدا بٌع اصول الشركة او

 310015برلم       25105111مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 
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عالء مختار عبد المادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن االول / عالء  -  1021

طات والتعامل مع البنون واالٌداع مختار عبد المادر والثالث / عادل عبدالمحسن سالم ؼانم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السل

والسحب وصرؾ الشٌكات ولهم حك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كا او بعض اختصاصات فٌما عدا بٌع اصول الشركة او الرهن 

 310015برلم       25105111مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن االول / عالء عالء مختار عبد المادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اال -  1022

مختار عبد المادر والثالث / عادل عبدالمحسن سالم ؼانم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات والتعامل مع البنون واالٌداع 

الشركة او الرهن  والسحب وصرؾ الشٌكات ولهم حك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كا او بعض اختصاصات فٌما عدا بٌع اصول

 310015برلم       25105111مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

عالء مختار عبد المادر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن االول / عالء  -  1023

كافة السلطات والتعامل مع البنون واالٌداع مختار عبد المادر والثالث / عادل عبدالمحسن سالم ؼانم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

والسحب وصرؾ الشٌكات ولهم حك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كا او بعض اختصاصات فٌما عدا بٌع اصول الشركة او الرهن 

 310015برلم       25105111مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

دٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن االول / عالء عالء مختار عبد المادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تع -  1024

مختار عبد المادر والثالث / عادل عبدالمحسن سالم ؼانم مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات والتعامل مع البنون واالٌداع 

بٌع اصول الشركة او الرهن  والسحب وصرؾ الشٌكات ولهم حك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كا او بعض اختصاصات فٌما عدا

 310015برلم       25105111مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

عالء مختار عبد المادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن االول / عالء  -  1025

ردٌن ولهم كافة السلطات والتعامل مع البنون واالٌداع مختار عبد المادر والثالث / عادل عبدالمحسن سالم ؼانم مجتمعٌن او منف

والسحب وصرؾ الشٌكات ولهم حك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كا او بعض اختصاصات فٌما عدا بٌع اصول الشركة او الرهن 

 310015برلم       25105111مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وذلن بمنح الشرٌن المتضامن عمر احمد مصطفى ابو الدهب  توصٌة بسٌطة  مد -  1026

السٌد / عمر احمد مصطفى ابو الدهب الحك فى شراء وبٌع االثاث والمنموالت والسٌارات الخاصة بالشركة والتولٌع على العمود 

وتولٌع التوكالت الرسمٌة الالزمة فى هذا  االبتدائٌة والنهائٌة امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة الجهات المعنٌة وتحرٌر

 325152برلم       25105111الشؤن ، تارٌخ : 

عمر احمد مصطفى ابو الدهب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع وذلن بمنح الشرٌن المتضامن  -  1021

الت والسٌارات الخاصة بالشركة والتولٌع على العمود السٌد / عمر احمد مصطفى ابو الدهب الحك فى شراء وبٌع االثاث والمنمو

االبتدائٌة والنهائٌة امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة الجهات المعنٌة وتحرٌر وتولٌع التوكالت الرسمٌة الالزمة فى هذا 

 325152برلم       25105111الشؤن ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للطرفٌن المتضامنٌن كرٌم السٌد دمحم دمحم حامد االفندى   -  1021

المهندس / كرٌم السٌد دمحم دمحم حامد االفندى والسٌد / امٌر السٌد دمحم دمحم حامد مجتمعٌن او منفردٌن وبخصوص االستتدانة 

ول الشركه فٌكون التولٌع للطرفٌن المتضامنٌن وااللتراض والمرابحات التجارٌه مع المصارؾ والبنون المصرٌه وكذلن بٌع اص

 252153برلم       25105111مجتمعٌن ، تارٌخ : 

كرٌم السٌد دمحم دمحم حامد االفندى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للطرفٌن المتضامنٌن  -  1020

ٌر السٌد دمحم دمحم حامد مجتمعٌن او منفردٌن وبخصوص االستتدانة المهندس / كرٌم السٌد دمحم دمحم حامد االفندى والسٌد / ام

وااللتراض والمرابحات التجارٌه مع المصارؾ والبنون المصرٌه وكذلن بٌع اصول الشركه فٌكون التولٌع للطرفٌن المتضامنٌن 

 252153برلم       25105111مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للطرفٌن المتضامنٌن كرٌم السٌد دمحم دمحم حامد االفن -  1035

المهندس / كرٌم السٌد دمحم دمحم حامد االفندى والسٌد / امٌر السٌد دمحم دمحم حامد مجتمعٌن او منفردٌن وبخصوص االستتدانة 

ع اصول الشركه فٌكون التولٌع للطرفٌن المتضامنٌن وااللتراض والمرابحات التجارٌه مع المصارؾ والبنون المصرٌه وكذلن بٌ

 252153برلم       25105111مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 206 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

كرٌم السٌد دمحم دمحم حامد االفندى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للطرفٌن المتضامنٌن  -  1031

/ امٌر السٌد دمحم دمحم حامد مجتمعٌن او منفردٌن وبخصوص االستتدانة المهندس / كرٌم السٌد دمحم دمحم حامد االفندى والسٌد 

وااللتراض والمرابحات التجارٌه مع المصارؾ والبنون المصرٌه وكذلن بٌع اصول الشركه فٌكون التولٌع للطرفٌن المتضامنٌن 

 252153برلم       25105111مجتمعٌن ، تارٌخ : 

الفندى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للطرفٌن المتضامنٌن كرٌم السٌد دمحم دمحم حامد ا -  1032

المهندس / كرٌم السٌد دمحم دمحم حامد االفندى والسٌد / امٌر السٌد دمحم دمحم حامد مجتمعٌن او منفردٌن وبخصوص االستتدانة 

ن بٌع اصول الشركه فٌكون التولٌع للطرفٌن المتضامنٌن وااللتراض والمرابحات التجارٌه مع المصارؾ والبنون المصرٌه وكذل

 252153برلم       25105111مجتمعٌن ، تارٌخ : 

احمد فتح هللا حسن السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / من حك الشرٌكٌن الثانى  -  1033

 453112رلم   ب    25105111والثالث منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

احمد فتح هللا حسن السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / من حك الشرٌكٌن الثانى  -  1034

 453112برلم       25105111والثالث منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

والتولٌع لتصبح / من حك الشرٌكٌن الثانى والثالث دمحم عادل بدوى مبرون  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة  -  1035

 453112برلم       25105111منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دمحم عادل بدوى مبرون  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / من حك الشرٌكٌن الثانى والثالث  -  1036

 453112برلم       25105111منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دمحم احمد حسانٌن سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / من حك الشرٌكٌن الثانى والثالث  -  1031

 453112برلم       25105111منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

رة والتولٌع لتصبح / من حك الشرٌكٌن الثانى والثالث دمحم احمد حسانٌن سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدا -  1031

 453112برلم       25105111منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 111555برلم       25105111ماٌو ، تارٌخ :  15شرؾ الدٌن على شرؾ الدٌن صالح  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  1030

 111555برلم       25105111ماٌو ، تارٌخ :  15همة  مدٌر فرع  شرؾ الدٌن على شرؾ الدٌن صالح  شركة مسا -  1045

برلم       25105111احمد فتح هللا حسن السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1041

453112 

برلم       25105111تارٌخ :  احمد فتح هللا حسن السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، -  1042

453112 

برلم       25105111دمحم عادل بدوى مبرون  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1043

453112 

برلم       25105111دمحم عادل بدوى مبرون  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1044

453112 

برلم       25105111دمحم احمد حسانٌن سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1045

453112 

برلم       25105111دمحم احمد حسانٌن سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1046

453112 

برلم       25105111فوزى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : ٌسرى فكرى دمحم  -  1041

365110 
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برلم       25105111ٌسرى فكرى دمحم فوزى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1041

365110 

برلم       25105111شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  ٌسرى فكرى دمحم فوزى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  1040

365110 

برلم       25105111ٌسرى فكرى دمحم فوزى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1055

365110 

برلم       25105111حمولها ، تارٌخ : ٌسرى فكرى دمحم فوزى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة  -  1051

365110 

برلم       25105111ٌسرى فكرى دمحم فوزى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1052

365110 

برلم       25105111دمحم سعد علً حواش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1053

365110 

برلم       25105111دمحم سعد علً حواش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1054

365110 

برلم       25105111دمحم سعد علً حواش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1055

365110 

برلم       25105111سعد علً حواش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : دمحم  -  1056

365110 

برلم       25105111دمحم سعد علً حواش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1051

365110 

برلم       25105111ر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : دمحم سعد علً حواش  شركة تضامن  مدٌ -  1051

365110 

برلم       25105111نجالء حمد عوض احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1050

365110 

برلم       25105111حمولها ، تارٌخ :  نجالء حمد عوض احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة -  1065

365110 

برلم       25105111نجالء حمد عوض احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1061

365110 

برلم       25105111نجالء حمد عوض احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1062

365110 

برلم       25105111نجالء حمد عوض احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1063

365110 

برلم       25105111نجالء حمد عوض احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1064

365110 
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رى فكرى دمحم فوزى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد ٌس -  1065

على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 365110برلم       25105111مجتمعٌن معا ، تارٌخ :  الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب

ٌسرى فكرى دمحم فوزى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد  -  1066

ات الحكومٌة وؼٌر على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجه

 365110برلم       25105111الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 

ٌسرى فكرى دمحم فوزى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد  -  1061

مام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى ا

 365110برلم       25105111الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 

الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد  ٌسرى فكرى دمحم فوزى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال -  1061

على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 365110برلم       25105111الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد ٌسرى فكرى دمحم فوزى  توص -  1060

على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 365110برلم       25105111 الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ :

ٌسرى فكرى دمحم فوزى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد  -  1015

على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 365110برلم       25105111مٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ : الحكو

دمحم سعد علً حواش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد  -  1011

والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر  على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص

 365110برلم       25105111الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 

دمحم سعد علً حواش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد  -  1012

لى والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر ع

 365110برلم       25105111الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 

حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد  دمحم سعد علً حواش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل -  1013

على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 365110برلم       25105111الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 

دمحم سعد علً حواش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد  -  1014

على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 365110برلم       25105111لضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ : الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام ا

دمحم سعد علً حواش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد  -  1015

الجهات الحكومٌة وؼٌر  على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع

 365110برلم       25105111الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 

دمحم سعد علً حواش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد  -  1016

امام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر  على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى

 365110برلم       25105111الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 

ال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد نجالء حمد عوض احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لك -  1011

على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 365110برلم       25105111الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 200 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد نجالء حمد عوض احمد  شر -  1011

على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 365110برلم       25105111 الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ :

نجالء حمد عوض احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد  -  1010

على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 365110برلم       25105111مٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ : الحكو

نجالء حمد عوض احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد  -  1015

والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر  على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص

 365110برلم       25105111الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 

 نجالء حمد عوض احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد -  1011

على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 365110برلم       25105111الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 

ٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح لكال الطرفٌن السٌد/ دمحم سعد نجالء حمد عوض احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعد -  1012

على والسٌد/ ٌسرى فكرى دمحم فوزى امام السجل التجارى والرخص والتؤمٌنات وجمٌع التعامالت مع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 365110برلم       25105111الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن وامام الضرائب مجتمعٌن معا ، تارٌخ : 

    25105111عادل حسٌن مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1013

 315601برلم   

    25105111عادل حسٌن مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1014

 315601برلم   

برلم       25105111د النبً ناجً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم عب -  1015

315601 

برلم       25105111دمحم عبد النبً ناجً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1016

315601 

د الرازق  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم سامى دمحم منظور عب -  1011

 315601برلم       25105111

دمحم سامى دمحم منظور عبد الرازق  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1011

 315601برلم       25105111

برلم       25105111اجى دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اسامه عبد النبى ن -  1010

315601 

برلم       25105111اسامه عبد النبى ناجى دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1005

315601 

بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد عبد الرحمن فرٌد عبد الوهاب  توصٌة  -  1001

 315601برلم       25105111

احمد عبد الرحمن فرٌد عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1002

 315601برلم       25105111

                                       مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن                                                                    عادل حسٌن مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة -  1003

تمعٌن فى هذا الصدد اوسع تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / حك االداره والتولٌع  الى شرٌكٌن من الشركاء المتضامنٌن مج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 355 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع 

برلم       25105111االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

315601 

                                                                          عادل حسٌن مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن                                -  1004

ٌع  الى شرٌكٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / حك االداره والتول

السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع 

برلم       25105111، تارٌخ :  االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع

315601 

                                                                          دمحم عبد النبً ناجً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن                                -  1005

داره والتولٌع لٌصبح / حك االداره والتولٌع  الى شرٌكٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع تعدٌل حك اال

السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع 

برلم       25105111لتعامل مع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع ، تارٌخ : االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن ا

315601 

                                                                          دمحم عبد النبً ناجً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن                                -  1006

تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / حك االداره والتولٌع  الى شرٌكٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع 

السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع 

برلم       25105111مال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع ، تارٌخ : االع

315601 

دمحم سامى دمحم منظور عبد الرازق  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى شرٌن  -  1001

تعدٌل حك االداره والتولٌع                                                                              متضامن                            

لٌصبح / حك االداره والتولٌع  الى شرٌكٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه 

ات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص والتعامل باسمها وضمن اؼراضها امام جمٌع الجه

 315601برلم       25105111بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

ن موصى الى شرٌن دمحم سامى دمحم منظور عبد الرازق  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن م -  1001

ره والتولٌع متضامن                                                                                                         تعدٌل حك االدا

الشركه لٌصبح / حك االداره والتولٌع  الى شرٌكٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره 

والتعامل باسمها وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

 315601برلم       25105111بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

                                      بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن                                                                   اسامه عبد النبى ناجى دمحم  توصٌة  -  1000

ٌن فى هذا الصدد اوسع تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / حك االداره والتولٌع  الى شرٌكٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمع

السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع 

برلم       25105111االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

315601 

                                                                       اسامه عبد النبى ناجى دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى شرٌن متضامن                                   -  2555

ى شرٌكٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / حك االداره والتولٌع  ال

السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع 

برلم       25105111ٌخ : االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع ، تار

315601 

احمد عبد الرحمن فرٌد عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى شرٌن  -  2551

ك االداره والتولٌع متضامن                                                                                                         تعدٌل ح

لٌصبح / حك االداره والتولٌع  الى شرٌكٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 351 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

والتعامل باسمها وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

 315601برلم       25105111ذلن التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع ، تارٌخ : بكافه اشكالهم وك

احمد عبد الرحمن فرٌد عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى شرٌن  -  2552

تعدٌل حك االداره والتولٌع                                            متضامن                                                              

لٌصبح / حك االداره والتولٌع  الى شرٌكٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه 

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص والتعامل باسمها وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع 

 315601برلم       25105111بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع ، تارٌخ : 

عادل حسٌن مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار  -  2553

ان وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد خطابات وشهادات الضم

مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل 

 315601برلم       25105111او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عادل حسٌن مصطفى كمال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار  -  2554

خطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد 

برام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل مرتباتهم واجورهم ولهما ا

 315601برلم       25105111او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لحسابات واستصدار خطابات دمحم عبد النبً ناجً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والتولٌع على الشٌكات وفتح ا -  2555

وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم 

واجورهم ولهما ابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او 

 315601برلم       25105111فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  تفوٌض الؽٌر

دمحم عبد النبً ناجً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات  -  2556

شركه وتحدٌد مرتباتهم وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء ال

واجورهم ولهما ابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او 

 315601برلم       25105111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مدٌر وشرٌن متضامن  والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات  دمحم سامى دمحم منظور عبد الرازق  توصٌة بسٌطة  -  2551

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه 

بالنمد او باالجل ولهما حك  وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه

 315601برلم       25105111توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم سامى دمحم منظور عبد الرازق  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات  -  2551

الشركه ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك 

 315601برلم       25105111توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

اسامه عبد النبى ناجى دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات  -  2550

وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم 

لمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او واجورهم ولهما ابرام كافه العمود وا

 315601برلم       25105111تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ت اسامه عبد النبى ناجى دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واستصدار خطابا -  2515

وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم 

واجورهم ولهما ابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او 

 315601برلم       25105111تارٌخ :  تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ،

احمد عبد الرحمن فرٌد عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات  -  2511

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك  وتحدٌد

 315601برلم       25105111توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

متضامن  والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات  احمد عبد الرحمن فرٌد عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن -  2512

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه 

باالجل ولهما حك وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او 

 315601برلم       25105111توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و  -احمد ثابت جاد الرب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن -  2513

 451651برلم       25105121التولٌع لٌصبح للثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و  -احمد ثابت جاد الرب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن -  2514

 451651برلم       25105121التولٌع لٌصبح للثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و  -ل صفته من موصى الى متضامناحمد ثابت جاد الرب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌ -  2515

 451651برلم       25105121التولٌع لٌصبح للثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و  -احمد ثابت جاد الرب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن -  2516

 451651برلم       25105121او منفردٌن ، تارٌخ : التولٌع لٌصبح للثالثه مجتمعٌن 

عرفه جالل احمد حمدي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة الى حك االدارة والتولٌع / حك الشركاء المتضامنٌن فى  -  2511

 315634برلم       25105121كفالة الؽٌر ، تارٌخ : 

شرٌن  اضافة الى حك االدارة والتولٌع / حك الشركاء المتضامنٌن فى عرفه جالل احمد حمدي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  2511

 315634برلم       25105121كفالة الؽٌر ، تارٌخ : 

برلم       25105121امجد عبد النبى دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2510

455561 

برلم       25105121 دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : امجد عبد النبى دمحم -  2525

455561 

برلم       25105121عنتر فهمى عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2521

455561 

برلم       25105121ر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : عنتر فهمى عبد النبى  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  2522

455561 

امجد عبد النبى دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع لكل من الشركاء  المتضامنٌن مجتمعٌن  -  2523

 455561برلم       25105121او منفردٌن او ما ٌنوب عنهم لانونٌا ، تارٌخ : 

امجد عبد النبى دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع لكل من الشركاء  المتضامنٌن مجتمعٌن  -  2524

 455561برلم       25105121او منفردٌن او ما ٌنوب عنهم لانونٌا ، تارٌخ : 

الداره والتولٌع لكل من الشركاء  المتضامنٌن مجتمعٌن او عنتر فهمى عبد النبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك ا -  2525

 455561برلم       25105121منفردٌن او ما ٌنوب عنهم لانونٌا ، تارٌخ : 

عنتر فهمى عبد النبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع لكل من الشركاء  المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  2526

 455561برلم       25105121ب عنهم لانونٌا ، تارٌخ : منفردٌن او ما ٌنو

مجدى محمود دمحم شلبى بٌومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة لمدد اربع سنوات ، تارٌخ :  -  2521

 262511برلم       25105121
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ل مجلس االدارة لمدد اربع سنوات ، تارٌخ : مجدى محمود دمحم شلبى بٌومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌ -  2521

 262511برلم       25105121

    25105121ابراهٌم صابر خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة لمدد اربع سنوات ، تارٌخ :  -  2520

 262511برلم   

    25105121مجلس االدارة لمدد اربع سنوات ، تارٌخ : ابراهٌم صابر خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل  -  2535

 262511برلم   

مصطفى صالح دمحم الرزاز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة لمدد اربع سنوات ، تارٌخ :  -  2531

 262511برلم       25105121

تشكٌل مجلس االدارة لمدد اربع سنوات ، تارٌخ :   مصطفى صالح دمحم الرزاز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  2532

 262511برلم       25105121

جورج ؼبلاير جاد عبدالمالن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة لمدد اربع سنوات ، تارٌخ :  -  2533

 262511برلم       25105121

عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة لمدد اربع سنوات ، تارٌخ : جورج ؼبلاير جاد عبدالمالن  شركة مساهمة   -  2534

 262511برلم       25105121

صبرى عبداللطٌؾ حسٌن على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة لمدد اربع سنوات ، تارٌخ :  -  2535

 262511برلم       25105121

كة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة لمدد اربع سنوات ، تارٌخ : صبرى عبداللطٌؾ حسٌن على  شر -  2536

 262511برلم       25105121

    25105121مجدى محمود دمحم شلبى بٌومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لوزارة الداخلٌة ، تارٌخ :  -  2531

 262511برلم   

    25105121شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لوزارة الداخلٌة ، تارٌخ :   مجدى محمود دمحم شلبى بٌومى -  2531

 262511برلم   

برلم       25105121ابراهٌم صابر خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لوزارة الداخلٌة ، تارٌخ :  -  2530

262511 

برلم       25105121ة  ممثال لوزارة الداخلٌة ، تارٌخ : ابراهٌم صابر خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  2545

262511 

برلم       25105121مصطفى صالح دمحم الرزاز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لوزارة الداخلٌة ، تارٌخ :  -  2541

262511 

برلم       25105121داخلٌة ، تارٌخ : مصطفى صالح دمحم الرزاز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لوزارة ال -  2542

262511 

برلم       25105121جورج ؼبلاير جاد عبدالمالن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لوزارة الداخلٌة ، تارٌخ :  -  2543

262511 

برلم       25105121ٌخ : جورج ؼبلاير جاد عبدالمالن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لوزارة الداخلٌة ، تار -  2544

262511 

    25105121صبرى عبداللطٌؾ حسٌن على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لوزارة الداخلٌة ، تارٌخ :  -  2545

 262511برلم   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 354 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105121صبرى عبداللطٌؾ حسٌن على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لوزارة الداخلٌة ، تارٌخ :  -  2546

 262511برلم   

    25105121مجدى محمود دمحم شلبى بٌومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لوزارة السٌاحة ، تارٌخ :  -  2541

 262511برلم   

    25105121مجدى محمود دمحم شلبى بٌومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لوزارة السٌاحة ، تارٌخ :  -  2541

 262511برلم   

برلم       25105121ابراهٌم صابر خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لوزارة السٌاحة ، تارٌخ :  -  2540

262511 

برلم       25105121ابراهٌم صابر خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لوزارة السٌاحة ، تارٌخ :  -  2555

262511 

برلم       25105121لرزاز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لوزارة السٌاحة ، تارٌخ : مصطفى صالح دمحم ا -  2551

262511 

برلم       25105121مصطفى صالح دمحم الرزاز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لوزارة السٌاحة ، تارٌخ :  -  2552

262511 

برلم       25105121ة  عضو مجلس ادارة  ممثال لوزارة السٌاحة ، تارٌخ : جورج ؼبلاير جاد عبدالمالن  شركة مساهم -  2553

262511 

برلم       25105121جورج ؼبلاير جاد عبدالمالن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لوزارة السٌاحة ، تارٌخ :  -  2554

262511 

    25105121رة  ممثال لوزارة السٌاحة ، تارٌخ : صبرى عبداللطٌؾ حسٌن على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادا -  2555

 262511برلم   

    25105121صبرى عبداللطٌؾ حسٌن على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لوزارة السٌاحة ، تارٌخ :  -  2556

 262511برلم   

    25105121حافظة الماهرة ، تارٌخ : مجدى محمود دمحم شلبى بٌومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن م -  2551

 262511برلم   

    25105121مجدى محمود دمحم شلبى بٌومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن محافظة الماهرة ، تارٌخ :  -  2551

 262511برلم   

برلم       25105121تارٌخ :  ابراهٌم صابر خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن محافظة الماهرة ، -  2550

262511 

برلم       25105121ابراهٌم صابر خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن محافظة الماهرة ، تارٌخ :  -  2565

262511 

    25105121مصطفى صالح دمحم الرزاز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن محافظة الماهرة ، تارٌخ :  -  2561

 262511برلم   

    25105121مصطفى صالح دمحم الرزاز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن محافظة الماهرة ، تارٌخ :  -  2562

 262511برلم   

    25105121جورج ؼبلاير جاد عبدالمالن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن محافظة الماهرة ، تارٌخ :  -  2563

 262511برلم   
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    25105121جورج ؼبلاير جاد عبدالمالن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن محافظة الماهرة ، تارٌخ :  -  2564

 262511برلم   

    25105121صبرى عبداللطٌؾ حسٌن على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن محافظة الماهرة ، تارٌخ :  -  2565

 262511برلم   

    25105121صبرى عبداللطٌؾ حسٌن على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن محافظة الماهرة ، تارٌخ :  -  2566

 262511برلم   

برلم       25105121مجدى محمود دمحم شلبى بٌومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لمجلس الدولة ، تارٌخ :  -  2561

262511 

برلم       25105121د دمحم شلبى بٌومى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لمجلس الدولة ، تارٌخ : مجدى محمو -  2561

262511 

برلم       25105121ابراهٌم صابر خلٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لمجلس الدولة ، تارٌخ :  -  2560

262511 

برلم       25105121و مجلس ادارة  ممثال لمجلس الدولة ، تارٌخ : ابراهٌم صابر خلٌل  شركة مساهمة  عض -  2515

262511 

برلم       25105121مصطفى صالح دمحم الرزاز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لمجلس الدولة ، تارٌخ :  -  2511

262511 

برلم       25105121س الدولة ، تارٌخ : مصطفى صالح دمحم الرزاز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لمجل -  2512

262511 

برلم       25105121جورج ؼبلاير جاد عبدالمالن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لمجلس الدولة ، تارٌخ :  -  2513

262511 

برلم       25105121 جورج ؼبلاير جاد عبدالمالن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لمجلس الدولة ، تارٌخ : -  2514

262511 

برلم       25105121صبرى عبداللطٌؾ حسٌن على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لمجلس الدولة ، تارٌخ :  -  2515

262511 

برلم       25105121صبرى عبداللطٌؾ حسٌن على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لمجلس الدولة ، تارٌخ :  -  2516

262511 

سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن  -  2511

 104401برلم       25105121موصى ، تارٌخ : 

سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن  -  2511

 104401برلم       25105121رٌخ : موصى ، تا

سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن  -  2510

 104401برلم       25105121موصى ، تارٌخ : 

متضامن الى شرٌن سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن  -  2515

 104401برلم       25105121موصى ، تارٌخ : 

سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن  -  2511

 104401برلم       25105121موصى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 356 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  2512

 104401برلم       25105121موصى ، تارٌخ : 

مصطفى  سعد  حامد ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2513

 104401برلم       25105121

ٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : مصطفى  سعد  حامد ٌحى  توصٌة بسٌطة  شر -  2514

 104401برلم       25105121

مصطفى  سعد  حامد ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2515

 104401برلم       25105121

شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  مصطفى  سعد  حامد ٌحى  توصٌة بسٌطة  -  2516

 104401برلم       25105121

مصطفى  سعد  حامد ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2511

 104401برلم       25105121

طة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : مصطفى  سعد  حامد ٌحى  توصٌة بسٌ -  2511

 104401برلم       25105121

مختار سعد حامد ٌحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2510

 104401برلم       25105121

ٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : مختار سعد حامد ٌحى  توصٌة بس -  2505

 104401برلم       25105121

مختار سعد حامد ٌحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2501

 104401برلم       25105121

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  مختار سعد حامد ٌحى  توصٌة -  2502

 104401برلم       25105121

مختار سعد حامد ٌحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2503

 104401برلم       25105121

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : مختار سعد حامد ٌحى  تو -  2504

 104401برلم       25105121

اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2505

 104401برلم       25105121

الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  اٌهاب دمحم سعد -  2506

 104401برلم       25105121

اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2501

 104401برلم       25105121

ٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : ا -  2501

 104401برلم       25105121

اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2500

 104401برلم       25105121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 351 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2155

 104401برلم       25105121

رشا دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2151

 104401برلم       25105121

رشا دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2152

 104401برلم       25105121

رشا دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2153

 104401برلم       25105121

رشا دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2154

 104401برلم       25105121

ارٌخ : رشا دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، ت -  2155

 104401برلم       25105121

رشا دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2156

 104401برلم       25105121

، تارٌخ :  نجٌب سعد حامد  ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى -  2151

 104401برلم       25105121

نجٌب سعد حامد  ٌحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2151

 104401برلم       25105121

، تارٌخ : نجٌب سعد حامد  ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى  -  2150

 104401برلم       25105121

نجٌب سعد حامد  ٌحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2115

 104401برلم       25105121

تارٌخ :  نجٌب سعد حامد  ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، -  2111

 104401برلم       25105121

نجٌب سعد حامد  ٌحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2112

 104401برلم       25105121

وصى ، تارٌخ : احمد دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن م -  2113

 104401برلم       25105121

احمد دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2114

 104401برلم       25105121

الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  احمد دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن -  2115

 104401برلم       25105121

احمد دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2116

 104401برلم       25105121

شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : احمد دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من  -  2111

 104401برلم       25105121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 351 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

احمد دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2111

 104401برلم       25105121

صى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن مو -  2110

 104401برلم       25105121موصى ، تارٌخ : 

سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن  -  2125

 104401برلم       25105121موصى ، تارٌخ : 

لطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد ال -  2121

 104401برلم       25105121موصى ، تارٌخ : 

سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن  -  2122

 104401برلم       25105121موصى ، تارٌخ : 

ٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن سه -  2123

 104401برلم       25105121موصى ، تارٌخ : 

سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن  -  2124

 104401برلم       25105121موصى ، تارٌخ : 

مصطفى  سعد  حامد ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2125

 104401برلم       25105121

مصطفى  سعد  حامد ٌحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2126

 104401برلم       25105121

مصطفى  سعد  حامد ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2121

 104401برلم       25105121

مصطفى  سعد  حامد ٌحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2121

 104401برلم       25105121

مصطفى  سعد  حامد ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2120

 104401برلم       25105121

مصطفى  سعد  حامد ٌحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2135

 104401برلم       25105121

مختار سعد حامد ٌحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2131

 104401برلم       25105121

 مختار سعد حامد ٌحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : -  2132

 104401برلم       25105121

مختار سعد حامد ٌحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2133

 104401برلم       25105121

خ : مختار سعد حامد ٌحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌ -  2134

 104401برلم       25105121

مختار سعد حامد ٌحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2135

 104401برلم       25105121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 350 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

ارٌخ : مختار سعد حامد ٌحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، ت -  2136

 104401برلم       25105121

اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2131

 104401برلم       25105121

شرٌن موصى ، تارٌخ : اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى  -  2131

 104401برلم       25105121

اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2130

 104401برلم       25105121

ن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌ -  2145

 104401برلم       25105121

اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2141

 104401برلم       25105121

ل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌ -  2142

 104401برلم       25105121

رشا دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2143

 104401برلم       25105121

وصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : رشا دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  2144

 104401برلم       25105121

رشا دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2145

 104401برلم       25105121

ة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : رشا دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌط -  2146

 104401برلم       25105121

رشا دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2141

 104401برلم       25105121

وصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : رشا دمحم سعد الدٌن حامد  ت -  2141

 104401برلم       25105121

نجٌب سعد حامد  ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2140

 104401برلم       25105121

صٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : نجٌب سعد حامد  ٌحى  تو -  2155

 104401برلم       25105121

نجٌب سعد حامد  ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2151

 104401برلم       25105121

ٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : نجٌب سعد حامد  ٌحى  توص -  2152

 104401برلم       25105121

نجٌب سعد حامد  ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2153

 104401برلم       25105121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 315 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

ة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : نجٌب سعد حامد  ٌحى  توصٌ -  2154

 104401برلم       25105121

احمد دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2155

 104401برلم       25105121

حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  احمد دمحم سعد الدٌن -  2156

 104401برلم       25105121

احمد دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2151

 104401برلم       25105121

 سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : احمد دمحم -  2151

 104401برلم       25105121

احمد دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2150

 104401برلم       25105121

احمد دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2165

 104401برلم       25105121

سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار  -  2161

حمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن سعد حامد ٌحى و م

 104401برلم       25105121اؼراضها ، تارٌخ : 

سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن /  -  2162

امد ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة مختار سعد ح

 104401برلم       25105121وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ختار سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / م -  2163

سعد حامد ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن 

 104401برلم       25105121اؼراضها ، تارٌخ : 

للشرٌن /  سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح -  2164

مختار سعد حامد ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة 

 104401برلم       25105121وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والت -  2165

سعد حامد ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن 

 104401برلم       25105121اؼراضها ، تارٌخ : 

الدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / سهٌر احمد عبد الرإوؾ عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك ا -  2166

مختار سعد حامد ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة 

 104401برلم       25105121وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد مصطفى  سعد  حامد ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك اال -  2161

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

دارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد مصطفى  سعد  حامد ٌحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك اال -  2161

حامد ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 311 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 104401برلم       25105121اؼراضها ، تارٌخ : 

 

دارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد مصطفى  سعد  حامد ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك اال -  2160

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

دارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد مصطفى  سعد  حامد ٌحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك اال -  2115

حامد ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن 

 104401برلم       25105121اؼراضها ، تارٌخ : 

 

دارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد مصطفى  سعد  حامد ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك اال -  2111

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

دارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد مصطفى  سعد  حامد ٌحى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك اال -  2112

حامد ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن 

 104401برلم       25105121اؼراضها ، تارٌخ : 

 

دارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد مختار سعد حامد ٌحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اال -  2113

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

دارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد مختار سعد حامد ٌحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اال -  2114

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

 

دارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد مختار سعد حامد ٌحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اال -  2115

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

دارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد مختار سعد حامد ٌحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اال -  2116

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

 

دارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد مختار سعد حامد ٌحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اال -  2111

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

دارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد مختار سعد حامد ٌحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اال -  2111

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

 

حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل  -  2110

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 312 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  ت -  2115

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

ى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موص -  2111

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

ن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  2112

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد  اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  شركة تضامن  -  2113

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

سٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد اٌهاب دمحم سعد الدٌن حامد  توصٌة ب -  2114

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد  رشا دمحم سعد الدٌن حامد  شركة -  2115

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد رشا دمحم سعد الدٌن حامد  تو -  2116

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد  رشا دمحم سعد الدٌن حامد  -  2111

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

د  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد رشا دمحم سعد الدٌن حام -  2111

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد رشا دمحم سعد الدٌن  -  2110

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

ن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد رشا دمحم سعد الدٌ -  2105

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

ٌحى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد  نجٌب سعد حامد  -  2101

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

ى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد نجٌب سعد حامد  ٌح -  2102

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 313 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد  نجٌب سعد حامد  ٌحى  -  2103

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد نجٌب سعد حامد  ٌحى  تو -  2104

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد  نجٌب سعد حامد  ٌحى  شركة -  2105

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

سٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد نجٌب سعد حامد  ٌحى  توصٌة ب -  2106

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

ة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد احمد دمحم سعد الدٌن حامد  شرك -  2101

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد احمد دمحم سعد الدٌن حامد   -  2101

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

مد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد احمد دمحم سعد الدٌن حا -  2100

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد  احمد دمحم سعد الدٌن -  2255

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

لدٌن حامد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد احمد دمحم سعد ا -  2251

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

د الدٌن حامد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌن / مختار سعد حامد احمد دمحم سع -  2252

ٌحى و محمود سعد حامد ٌحى مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون كافة االعمال الصادرة منهم فى صالح الشركة وضمن اؼراضها 

 104401برلم       25105121، تارٌخ : 

ل عزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االدارة والتولٌع موكوله للطرؾ االول المتضامن السٌد / بٌتر نبٌل مٌكل نبٌ -  2253

عزٌز فهٌم وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 411115برلم       25105121اؼراضها ، تارٌخ : 

ل نبٌل عزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االدارة والتولٌع موكوله للطرؾ االول المتضامن السٌد / بٌتر نبٌل مٌك -  2254

عزٌز فهٌم وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 411115برلم       25105121اؼراضها ، تارٌخ : 

بٌتر نبٌل عزٌز فهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع موكوله للطرؾ االول المتضامن السٌد / بٌتر نبٌل  -  2255

عزٌز فهٌم وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 411115برلم       25105121اؼراضها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 314 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

بٌتر نبٌل عزٌز فهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع موكوله للطرؾ االول المتضامن السٌد / بٌتر نبٌل  -  2256

عزٌز فهٌم وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 411115برلم       25105121اؼراضها ، تارٌخ : 

مٌكل نبٌل عزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2251

 411115برلم       25105121

مٌكل نبٌل عزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2251

 411115   برلم    25105121

بٌتر نبٌل عزٌز فهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2250

 411115برلم       25105121

بٌتر نبٌل عزٌز فهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2215

 411115برلم       25105121

برلم       25105122تامر دمحم صفوت دمحم الصادق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2211

455251 

برلم       25105122تامر دمحم صفوت دمحم الصادق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2212

455251 

برلم       25105122تامر دمحم صفوت دمحم الصادق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2213

455251 

برلم       25105122عمرو احمد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2214

455251 

برلم       25105122بدالرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : عمرو احمد ع -  2215

455251 

برلم       25105122عمرو احمد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2216

455251 

    25105122سٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : احمد فإاد سلٌم الحمالوى  توصٌة ب -  2211

 455251برلم   

    25105122احمد فإاد سلٌم الحمالوى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2211

 455251برلم   

    25105122وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : احمد فإاد سلٌم الحمالوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  2210

 455251برلم   

تامر دمحم صفوت دمحم الصادق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / لكل من السٌد / عمرو  -  2225

منٌن مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع فى البنون ٌكون احمد عبدالرحمن دمحم والسٌد / تامر دمحم صفوت دمحم الصادق الشرٌكان المتضا

 455251برلم       25105122لهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

تامر دمحم صفوت دمحم الصادق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / لكل من السٌد / عمرو  -  2221

دمحم الصادق الشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع فى البنون ٌكون احمد عبدالرحمن دمحم والسٌد / تامر دمحم صفوت 

 455251برلم       25105122لهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 315 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تامر دمحم صفوت دمحم الصادق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / لكل من السٌد / عمرو  -  2222

 والسٌد / تامر دمحم صفوت دمحم الصادق الشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع فى البنون ٌكون احمد عبدالرحمن دمحم

 455251برلم       25105122لهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ٌد / عمرو عمرو احمد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / لكل من الس -  2223

احمد عبدالرحمن دمحم والسٌد / تامر دمحم صفوت دمحم الصادق الشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع فى البنون ٌكون 

 455251برلم       25105122لهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

لتولٌع لٌصبح / لكل من السٌد / عمرو عمرو احمد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة وا -  2224

احمد عبدالرحمن دمحم والسٌد / تامر دمحم صفوت دمحم الصادق الشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع فى البنون ٌكون 

 455251برلم       25105122لهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / لكل من السٌد / عمرو عمرو احمد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  2225

احمد عبدالرحمن دمحم والسٌد / تامر دمحم صفوت دمحم الصادق الشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع فى البنون ٌكون 

 455251برلم       25105122لهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

لحمالوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / لكل من السٌد / عمرو احمد فإاد سلٌم ا -  2226

احمد عبدالرحمن دمحم والسٌد / تامر دمحم صفوت دمحم الصادق الشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع فى البنون ٌكون 

 455251برلم       25105122لهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

احمد فإاد سلٌم الحمالوى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / لكل من السٌد / عمرو  -  2221

احمد عبدالرحمن دمحم والسٌد / تامر دمحم صفوت دمحم الصادق الشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن اما التولٌع فى البنون ٌكون 

 455251برلم       25105122، تارٌخ :  لهما مجتمعٌن

احمد فإاد سلٌم الحمالوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / لكل من السٌد / عمرو  -  2221

لٌع فى البنون ٌكون احمد عبدالرحمن دمحم والسٌد / تامر دمحم صفوت دمحم الصادق الشرٌكان المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن اما التو

 455251برلم       25105122لهما مجتمعٌن ، تارٌخ : 

، تارٌخ  2510/1/2محافظة كفر الشٌخ/ اعتبارا من  -ممدوح احمد دمحم دمحم الحبشى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الحامول  -  2220

 06520برلم       25105122: 

، تارٌخ  2510/1/2محافظة كفر الشٌخ/ اعتبارا من  -همة  مدٌر فرع  الحامول ممدوح احمد دمحم دمحم الحبشى  شركة مسا -  2235

 06520برلم       25105122: 

، تارٌخ  2510/1/2محافظة كفر الشٌخ/ اعتبارا من  -ممدوح احمد دمحم دمحم الحبشى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الحامول  -  2231

 06520برلم       25105122: 

، تارٌخ  2510/1/2محافظة كفر الشٌخ/ اعتبارا من  -حمد دمحم دمحم الحبشى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الحامول ممدوح ا -  2232

 06520برلم       25105122: 

، تارٌخ  2510/1/2محافظة كفر الشٌخ/ اعتبارا من  -ممدوح احمد دمحم دمحم الحبشى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الحامول  -  2233

 06520برلم       25105122: 

، تارٌخ  2510/1/2محافظة كفر الشٌخ/ اعتبارا من  -ممدوح احمد دمحم دمحم الحبشى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الحامول  -  2234

 06520برلم       25105122: 

للسٌد / احمد على احمد على عبد العزٌز على  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافه لحك االداره والتولٌع / انه  -  2235

 306015برلم       25105122عبد العزٌز على ) طرؾ ثالث ( له حك التعامل مع البنون وااللتراض منها ، تارٌخ : 

احمد على عبد العزٌز على  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافه لحك االداره والتولٌع / انه للسٌد / احمد على  -  2236

 306015برلم       25105122الث ( له حك التعامل مع البنون وااللتراض منها ، تارٌخ : عبد العزٌز على ) طرؾ ث



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 316 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

احمد على عبد العزٌز على  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافه لحك االداره والتولٌع / انه للسٌد / احمد على  -  2231

 306015برلم       25105122ض منها ، تارٌخ : عبد العزٌز على ) طرؾ ثالث ( له حك التعامل مع البنون وااللترا

احمد على عبد العزٌز على  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافه لحك االداره والتولٌع / انه للسٌد / احمد على  -  2231

 306015برلم       25105122عبد العزٌز على ) طرؾ ثالث ( له حك التعامل مع البنون وااللتراض منها ، تارٌخ : 

احمد على عبد العزٌز على  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافه لحك االداره والتولٌع / انه للسٌد / احمد على  -  2230

 306015برلم       25105122عبد العزٌز على ) طرؾ ثالث ( له حك التعامل مع البنون وااللتراض منها ، تارٌخ : 

ركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اضافه لحك االداره والتولٌع / انه للسٌد / احمد على احمد على عبد العزٌز على  ش -  2245

 306015برلم       25105122عبد العزٌز على ) طرؾ ثالث ( له حك التعامل مع البنون وااللتراض منها ، تارٌخ : 

برلم       25105122، تارٌخ :  2510/1/1 اعتبارا -احمد عبداللطٌؾ على علوان  شركة مساهمة  مدٌر عام  للشركة  -  2241

112224 

برلم       25105122، تارٌخ :  2510/1/1اعتبارا  -احمد عبداللطٌؾ على علوان  شركة مساهمة  مدٌر عام  للشركة  -  2242

112224 

برلم       25105122: ، تارٌخ  2510/1/1اعتبارا  -احمد عبداللطٌؾ على علوان  شركة مساهمة  مدٌر عام  للشركة  -  2243

112224 

    25105122، تارٌخ :  2510/1/1اعتبارا  -عمرو سمٌر احمد عبدالمادر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة  -  2244

 112224برلم   

    25105122، تارٌخ :  2510/1/1اعتبارا  -عمرو سمٌر احمد عبدالمادر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة  -  2245

 112224برلم   

    25105122، تارٌخ :  2510/1/1اعتبارا  -عمرو سمٌر احمد عبدالمادر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشركة  -  2246

 112224برلم   

رو لبول استمالة السٌد / عمرو سمٌر احمد حسن ) عم -احمد عبداللطٌؾ على علوان  شركة مساهمة  مدٌر عام  مستمل  -  2241

 112224برلم       25105122عبدالمادر ( من عضوٌة مجلس االدارة ، تارٌخ : 

لبول استمالة السٌد / عمرو سمٌر احمد حسن ) عمرو  -احمد عبداللطٌؾ على علوان  شركة مساهمة  مدٌر عام  مستمل  -  2241

 112224برلم       25105122عبدالمادر ( من عضوٌة مجلس االدارة ، تارٌخ : 

لبول استمالة السٌد / عمرو سمٌر احمد حسن ) عمرو  -احمد عبداللطٌؾ على علوان  شركة مساهمة  مدٌر عام  مستمل  -  2240

 112224برلم       25105122عبدالمادر ( من عضوٌة مجلس االدارة ، تارٌخ : 

استمالة السٌد / عمرو سمٌر احمد حسن  لبول -عمرو سمٌر احمد عبدالمادر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل  -  2255

 112224برلم       25105122) عمرو عبدالمادر ( من عضوٌة مجلس االدارة ، تارٌخ : 

لبول استمالة السٌد / عمرو سمٌر احمد حسن  -عمرو سمٌر احمد عبدالمادر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل  -  2251

 112224برلم       25105122االدارة ، تارٌخ :  ) عمرو عبدالمادر ( من عضوٌة مجلس

لبول استمالة السٌد / عمرو سمٌر احمد حسن  -عمرو سمٌر احمد عبدالمادر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل  -  2252

 112224برلم       25105122) عمرو عبدالمادر ( من عضوٌة مجلس االدارة ، تارٌخ : 

    25105122، تارٌخ :  2516/1/1اعتبارا من  -ٌاسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة سمٌر فتحى دمحم  -  2253

 06520برلم   

    25105122، تارٌخ :  2516/1/1اعتبارا من  -سمٌر فتحى دمحم ٌاسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  2254

 06520برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 311 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105122، تارٌخ :  2516/1/1اعتبارا من  -مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة سمٌر فتحى دمحم ٌاسٌن  شركة  -  2255

 06520برلم   

    25105122، تارٌخ :  2516/1/1اعتبارا من  -سمٌر فتحى دمحم ٌاسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  2256

 06520برلم   

    25105122، تارٌخ :  2516/1/1اعتبارا من  -فرع  شبرا الخٌمة  سمٌر فتحى دمحم ٌاسٌن  شركة مساهمة  مدٌر -  2251

 06520برلم   

    25105122، تارٌخ :  2516/1/1اعتبارا من  -سمٌر فتحى دمحم ٌاسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  2251

 06520برلم   

 353531برلم       25105122ج  خرج للوفاه ، تارٌخ : سامح سعد الدٌن طاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخار -  2250

 353531برلم       25105122سامح سعد الدٌن طاهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2265

، تارٌخ :  2510/6/16اعتبارا من  -مٌخائٌل ممدوح لبٌب سلٌمان مٌخائٌل  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مٌد تاون  -  2261

 15551برلم       25105122

، تارٌخ :  2510/6/16اعتبارا من  -مٌخائٌل ممدوح لبٌب سلٌمان مٌخائٌل  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مٌد تاون  -  2262

 15551برلم       25105122

، تارٌخ :  2510/6/16اعتبارا من  -هند طاهر نصر الدٌن محمود عاصم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مٌد تاون  -  2263

 15551برلم       25105122

، تارٌخ :  2510/6/16اعتبارا من  -هند طاهر نصر الدٌن محمود عاصم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مٌد تاون  -  2264

 15551برلم       25105122

، تارٌخ :  2510/6/16ا من اعتبار -مٌخائٌل ممدوح لبٌب سلٌمان مٌخائٌل  شركة مساهمة  مدٌر فرع  امٌرالد مول  -  2265

 15551برلم       25105122

، تارٌخ :  2510/6/16اعتبارا من  -مٌخائٌل ممدوح لبٌب سلٌمان مٌخائٌل  شركة مساهمة  مدٌر فرع  امٌرالد مول  -  2266

 15551برلم       25105122

، تارٌخ :  2510/6/16اعتبارا من  -مول هند طاهر نصر الدٌن محمود عاصم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  امٌرالد  -  2261

 15551برلم       25105122

، تارٌخ :  2510/6/16اعتبارا من  -هند طاهر نصر الدٌن محمود عاصم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  امٌرالد مول  -  2261

 15551برلم       25105122

ضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / حك االدارة دمحم عبد الحفٌظ السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن مت -  2260

والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه تكون للشرٌن المتضامن / دمحم عبد الحفٌظ السٌد منفردا وله حك تمثٌل الشركه وابرام 

حب وفتح الحسابات بجمٌع العمود والمشارطات الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع كافه البنون فى االٌداع والس

انواعها واالعتمادات المستندٌه وله حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اما بخصوص الرهن والبٌع الصول 

 451100برلم       25105122الشركة الثابته والمنموله و االلتراض من البنون فٌكون بتولٌع جمٌع ، تارٌخ : 

فٌظ السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / حك االدارة دمحم عبد الح -  2215

والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه تكون للشرٌن المتضامن / دمحم عبد الحفٌظ السٌد منفردا وله حك تمثٌل الشركه وابرام 

حك التعامل مع كافه البنون فى االٌداع والسحب وفتح الحسابات بجمٌع  العمود والمشارطات الداخله ضمن ؼرض الشركه وله

انواعها واالعتمادات المستندٌه وله حك التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  اما بخصوص الرهن والبٌع الصول 

 451100برلم       25105122الشركة الثابته والمنموله و االلتراض من البنون فٌكون بتولٌع جمٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 311 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

دمحم عبد الحفٌظ السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الشركاء مجتمعٌن وله حك توكٌل الؽٌر او تفوٌض  -  2211

 451100برلم       25105122الؽٌر فى  كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

متضامن  الشركاء مجتمعٌن وله حك توكٌل الؽٌر او تفوٌض  دمحم عبد الحفٌظ السٌد سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن -  2212

 451100برلم       25105122الؽٌر فى  كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد عٌد احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌن المتضامن شهاب الدٌن  -  2213

 411450برلم       25105122ا ، تارٌخ : عبد الباسط على دمحم منفرد

احمد عٌد احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌن المتضامن شهاب الدٌن  -  2214

 411450برلم       25105122عبد الباسط على دمحم منفردا ، تارٌخ : 

شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌن المتضامن شهاب الدٌن  رضا دمحم احمد عطٌه  توصٌة بسٌطة  -  2215

 411450برلم       25105122عبد الباسط على دمحم منفردا ، تارٌخ : 

رضا دمحم احمد عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌن المتضامن شهاب الدٌن  -  2216

 411450برلم       25105122ى دمحم منفردا ، تارٌخ : عبد الباسط عل

شهاب الدٌن عبد الباسط  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌن المتضامن شهاب الدٌن  -  2211

 411450برلم       25105122عبد الباسط على دمحم منفردا ، تارٌخ : 

ط  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌن المتضامن شهاب الدٌن شهاب الدٌن عبد الباس -  2211

 411450برلم       25105122عبد الباسط على دمحم منفردا ، تارٌخ : 

  برلم     25105122احمد عٌد احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2210

411450 

برلم       25105122احمد عٌد احمد ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2215

411450 

برلم       25105122رضا دمحم احمد عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2211

411450 

برلم       25105122عطٌه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : رضا دمحم احمد  -  2212

411450 

برلم       25105122شهاب الدٌن عبد الباسط  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  2213

411450 

برلم       25105122ٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : شهاب الدٌن عبد الباسط  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  2214

411450 

اعتبارا من  -محافظة سوهاج  -مركز سوهاج  -ٌوسؾ امٌن عمار دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اوالد نصٌر  -  2215

 06520برلم       25105122، تارٌخ :  2510/1/2

اعتبارا من  -محافظة سوهاج  -مركز سوهاج  -فرع  اوالد نصٌر  ٌوسؾ امٌن عمار دمحم  شركة مساهمة  مدٌر -  2216

 06520برلم       25105122، تارٌخ :  2510/1/2

اعتبارا من  -محافظة سوهاج  -مركز سوهاج  -ٌوسؾ امٌن عمار دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اوالد نصٌر  -  2211

 06520برلم       25105122، تارٌخ :  2510/1/2

اعتبارا من  -محافظة سوهاج  -مركز سوهاج  -ٌوسؾ امٌن عمار دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اوالد نصٌر  -  2211

 06520برلم       25105122، تارٌخ :  2510/1/2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 310 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

اعتبارا من  -محافظة سوهاج  -مركز سوهاج  -ٌوسؾ امٌن عمار دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اوالد نصٌر  -  2210

 06520برلم       25105122تارٌخ :  ، 2510/1/2

اعتبارا من  -محافظة سوهاج  -مركز سوهاج  -ٌوسؾ امٌن عمار دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  اوالد نصٌر  -  2205

 06520برلم       25105122، تارٌخ :  2510/1/2

مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات ،  مٌنا مجدى فخرى جرجس  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة اعضاء -  2201

 365655برلم       25105124تارٌخ : 

مٌنا مجدى فخرى جرجس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة اعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات ،  -  2202

 365655برلم       25105124تارٌخ : 

س ادارة  تجدٌد مدة اعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات ، مٌنا مجدى فخرى جرجس  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجل -  2203

 365655برلم       25105124تارٌخ : 

مٌنا مجدى فخرى جرجس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة اعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات ،  -  2204

 365655برلم       25105124تارٌخ : 

س  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة اعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات ، مٌنا مجدى فخرى جرج -  2205

 365655برلم       25105124تارٌخ : 

مٌنا مجدى فخرى جرجس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة اعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات ،  -  2206

 365655برلم       25105124تارٌخ : 

دمحم عبد الفتاح دمحم عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  مدٌر مسئول عن نشاط الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه  -  2201

 246225برلم       25105124والؽٌر حكومٌه وتمع على عاتمه كافه المسئولٌات المترتبه على نشاط الشركه ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  مدٌر مسئول عن نشاط الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه دمحم عبد الفتاح دمحم عوض  توصٌ -  2201

 246225برلم       25105124والؽٌر حكومٌه وتمع على عاتمه كافه المسئولٌات المترتبه على نشاط الشركه ، تارٌخ : 

ن نشاط الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه دمحم عبد الفتاح دمحم عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  مدٌر مسئول ع -  2200

 246225برلم       25105124والؽٌر حكومٌه وتمع على عاتمه كافه المسئولٌات المترتبه على نشاط الشركه ، تارٌخ : 

فاٌزة على عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مدٌر مسئول عن نشاط الشركه امام كافه الجهات  -  2355

 246225برلم       25105124ومٌه والؽٌر حكومٌه وتمع على عاتمه كافه المسئولٌات المترتبه على نشاط الشركه ، تارٌخ : الحك

فاٌزة على عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مدٌر مسئول عن نشاط الشركه امام كافه الجهات  -  2351

 246225برلم       25105124افه المسئولٌات المترتبه على نشاط الشركه ، تارٌخ : الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتمع على عاتمه ك

فاٌزة على عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  مدٌر مسئول عن نشاط الشركه امام كافه الجهات  -  2352

 246225برلم       25105124شركه ، تارٌخ : الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وتمع على عاتمه كافه المسئولٌات المترتبه على نشاط ال

 246225برلم       25105124دمحم عبد الفتاح دمحم عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  خرجت للوفاه ، تارٌخ :  -  2353

 246225برلم       25105124دمحم عبد الفتاح دمحم عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  خرجت للوفاه ، تارٌخ :  -  2354

 246225برلم       25105124دمحم عبد الفتاح دمحم عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  خرجت للوفاه ، تارٌخ :  -  2355

برلم       25105124فاٌزة على عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرجت للوفاه ، تارٌخ :  -  2356

246225 

برلم       25105124توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرجت للوفاه ، تارٌخ : فاٌزة على عبد العزٌز   -  2351

246225 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 325 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105124فاٌزة على عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرجت للوفاه ، تارٌخ :  -  2351

246225 

اره والتولٌع ولهما جمٌع الصالحٌات للشرٌكٌن االول السٌد محمود احمد حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االد -  2350

والثانى المتضامنٌن السٌد /نعٌم ناصر رمسٌس والسٌد /محمود احمد حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك الشراء والبٌع للؽٌر 

لرجوع الحد من الشركاء والتنازل ورهن اصول الشركه وممتلكاتها كالسٌارات وخالفه والتعامل مع البنون وااللتراض منها دون ا

ولهما حك التنازل والتصالح فى جمٌع المضاٌا ولد تم تعٌٌن السٌد /امٌر عٌد مرلس فرج من ؼٌر الشركاء مدٌر مسئول امام كافه 

 300202برلم       25105124الجهات الرلابٌه ذات ت االختصاص منفردا وله صالحٌات ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التولٌع بتعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد السٌد محمود احمد حسٌن  ت -  2315

مرتباتهم واجورهم ولبول ورفض جمٌع البضائع من المواد الؽذائٌه الوارده بالشركه واعدام ماتلؾ منها والتولٌع على عمود العمل 

ه الحك فى منح شهادات الخبره للعاملٌن والموظفٌن بالشركه والتعامل بكافه صور التعامل مع الجهات الرلابٌه على الشركه وكذلن ل

 300202برلم       25105124، تارٌخ : 

ٌسرى على دمحم عبدالواحد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لٌصبح/ االدارة و التولٌع عنها  -  2311

كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر الى الطرؾ االول و الثانى منفردٌن او مجتمعٌن ولهم 

منهما بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وبصفه خاصه التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه والنهائٌه لالراضى و  الوحدات السكنٌه 

ع للنفس او للؽٌر لالراضى او الوحدات السكنٌه واالدارٌه والتجارٌه التى ٌتم بٌعها كما ٌكون من حمهما مجتمعٌن او منفردٌن حك البٌ

 306113برلم       25105124و التجارٌة و االدارٌة المملوكه للشركة ، تارٌخ : 

برلم       25105124الزهراء رمضام حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2312

244010 

برلم       25105124مد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : الزهراء رمضام حسن اح -  2313

244010 

برلم       25105124الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2314

244010 

برلم       25105124خرج للوفاه ، تارٌخ :  الزهراء رمضام حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  -  2315

244010 

برلم       25105124الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2316

244010 

برلم       25105124الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2311

244010 

 244010برلم       25105124رمضان  حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2311

 244010برلم       25105124رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2310

 244010برلم       25105124ٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ : رمضان  حسن احمد  توصٌة بس -  2325

 244010برلم       25105124رمضان  حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2321

 244010برلم       25105124رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2322

 244010برلم       25105124رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2323

 244010برلم       25105124رمضان  حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2324

 244010برلم       25105124د  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ : رمضان  حسن احم -  2325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 321 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 244010برلم       25105124رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2326

 244010برلم       25105124، تارٌخ : رمضان  حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه  -  2321

 244010برلم       25105124رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2321

 244010برلم       25105124رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2320

برلم       25105124 رمضان حسن احمد عبد الهادى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : دمحم -  2335

244010 

برلم       25105124دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2331

244010 

برلم       25105124بد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : دمحم رمضان حسن احمد ع -  2332

244010 

برلم       25105124دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2333

244010 

برلم       25105124ٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بس -  2334

244010 

برلم       25105124دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2335

244010 

برلم       25105124امن  خرج للوفاه ، تارٌخ : دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متض -  2336

244010 

برلم       25105124دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2331

244010 

برلم       25105124تارٌخ : دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ،  -  2331

244010 

برلم       25105124دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2330

244010 

برلم       25105124دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2345

244010 

برلم       25105124دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2341

244010 

برلم       25105124الزهراء رمضام حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2342

244010 

برلم       25105124راء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : الزه -  2343

244010 

برلم       25105124الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2344

244010 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 322 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105124ٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : الزهراء رمضام حسن احمد  شركة تضامن  مد -  2345

244010 

برلم       25105124الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2346

244010 

برلم       25105124خ : الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌ -  2341

244010 

الزهراء رمضام حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ،  -  2341

 244010برلم       25105124تارٌخ : 

ى متضامن ، الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى ال -  2340

 244010برلم       25105124تارٌخ : 

الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ،  -  2355

 244010برلم       25105124تارٌخ : 

شرٌن من موصى الى متضامن ، الزهراء رمضام حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه ال -  2351

 244010برلم       25105124تارٌخ : 

الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ،  -  2352

 244010برلم       25105124تارٌخ : 

من  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ، الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضا -  2353

 244010برلم       25105124تارٌخ : 

رمضان  حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  2354

 244010برلم       25105124

تخارج  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ : رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن م -  2355

 244010برلم       25105124

رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  2356

 244010برلم       25105124

ن متخارج  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ : رمضان  حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  2351

 244010برلم       25105124

رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  2351

 244010برلم       25105124

شرٌن متخارج  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  2350

 244010برلم       25105124

رمضان  حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  2365

 244010برلم       25105124

ر و شرٌن متخارج  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ : رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  2361

 244010برلم       25105124

رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  2362

 244010برلم       25105124



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 323 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ : رمضان  حسن احمد  شركة تضامن   -  2363

 244010برلم       25105124

رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  2364

 244010برلم       25105124

طة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ، تارٌخ : رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌ -  2365

 244010برلم       25105124

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى  -  2366

 244010برلم       25105124متضامن ، تارٌخ : 

ن حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى دمحم رمضا -  2361

 244010برلم       25105124متضامن ، تارٌخ : 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى  -  2361

 244010برلم       25105124متضامن ، تارٌخ : 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى  -  2360

 244010برلم       25105124متضامن ، تارٌخ : 

لى دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى ا -  2315

 244010برلم       25105124متضامن ، تارٌخ : 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى  -  2311

 244010برلم       25105124متضامن ، تارٌخ : 

امن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متض -  2312

 244010برلم       25105124متضامن ، تارٌخ : 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى  -  2313

 244010برلم       25105124متضامن ، تارٌخ : 

ادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى دمحم رمضان حسن احمد عبد اله -  2314

 244010برلم       25105124متضامن ، تارٌخ : 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى  -  2315

 244010برلم       25105124متضامن ، تارٌخ : 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى  -  2316

 244010برلم       25105124متضامن ، تارٌخ : 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى  -  2311

 244010برلم       25105124: متضامن ، تارٌخ 

الزهراء رمضام حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ،  -  2311

 244010برلم       25105124تارٌخ : 

متضامن ، الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى  -  2310

 244010برلم       25105124تارٌخ : 

الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ،  -  2315

 244010برلم       25105124تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 324 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

ٌن من موصى الى متضامن ، الزهراء رمضام حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشر -  2311

 244010برلم       25105124تارٌخ : 

الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ،  -  2312

 244010برلم       25105124تارٌخ : 

تعدٌل صفه الشرٌن من موصى الى متضامن ،   الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن -  2313

 244010برلم       25105124تارٌخ : 

الزهراء رمضام حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد  -  2314

ضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رم

ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه 

هم اٌضا الحك فى بٌع التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ول

 244010برلم       25105124ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد  -  2315

والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن  / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى

ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه 

السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع  التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره

 244010برلم       25105124ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

السٌد  الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن -  2316

/ دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن 

ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه 

هر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع التجارٌه ومصلحه الش

 244010برلم       25105124ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

ٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد الزهراء رمضام حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعد -  2311

/ دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن 

جل التجارى والؽرفه ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والس

التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع 

 244010برلم       25105124ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

مد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد الزهراء رمضام حسن اح -  2311

/ دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن 

ام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه ام

التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع 

 244010م   برل    25105124ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد  -  2310

/ دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن 

حك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه ولهم فى سبٌل ذلن ال

التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع 

 244010برلم       25105124ركه امام كافه ، تارٌخ : ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الش

رمضان  حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم  -  2305

ن او منفردٌن ولهم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌ

فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه 

ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع ممتلكات 

 244010برلم       25105124صول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : وا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 325 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم  -  2301

رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء

فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه 

ولهم اٌضا الحك فى بٌع ممتلكات  ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل

 244010برلم       25105124واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم  -  2302

لشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن ولهم رمضان حسن احمد عبد الهادى وا

فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه 

سٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع ممتلكات ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره ال

 244010برلم       25105124واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

 رمضان  حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم -  2303

رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه 

والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع ممتلكات  ومصلحه الشهر العمارى

 244010برلم       25105124واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

التولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره و -  2304

رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

رفه التجارٌه فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽ

ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع ممتلكات 

 244010برلم       25105124واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  2305

رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

مٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرس

ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع ممتلكات 

 244010برلم       25105124واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

ضان  حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم رم -  2306

رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

ل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌ

ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع ممتلكات 

 244010برلم       25105124واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم  -  2301

رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

لن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه فى سبٌل ذ

ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع ممتلكات 

 244010برلم       25105124ن الشركه امام كافه ، تارٌخ : واصول الشركه والتولٌع نٌابه ع

رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم  -  2301

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى 

فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه 

كات ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع ممتل

 244010برلم       25105124واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

رمضان  حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم  -  2300

زهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن ولهم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 326 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه 

العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع ممتلكات ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب 

 244010برلم       25105124واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم  -  2455

دى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن ولهم رمضان حسن احمد عبد الها

فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه 

ره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع ممتلكات ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزا

 244010برلم       25105124واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

ٌد / دمحم رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن الس -  2451

رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه 

لعمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع ممتلكات ومصلحه الشهر ا

 244010برلم       25105124واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن  دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  -  2452

المتضامن السٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى 

والسجل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه 

التجارى والؽرفه التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا 

 244010برلم       25105124الحك فى بٌع ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

حمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن دمحم رمضان حسن ا -  2453

المتضامن السٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى 

ٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمث

التجارى والؽرفه التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا 

 244010برلم       25105124الحك فى بٌع ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن  -  2454

المتضامن السٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى 

ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل  مجتمعٌن او منفردٌن

التجارى والؽرفه التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا 

 244010برلم       25105124التولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : الحك فى بٌع ممتلكات واصول الشركه و

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن  -  2455

ء رمضان حسن احمد عبد الهادى المتضامن السٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهرا

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل 

ل ولهم اٌضا التجارى والؽرفه التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العم

 244010برلم       25105124الحك فى بٌع ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن  -  2456

د عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى المتضامن السٌد / دمحم رمضان حسن احم

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل 

ماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا التجارى والؽرفه التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجت

 244010برلم       25105124الحك فى بٌع ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

ولٌع للشرٌن دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والت -  2451

المتضامن السٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى 

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 321 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا  التجارى والؽرفه

 244010برلم       25105124الحك فى بٌع ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  شركة ت -  2451

المتضامن السٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى 

لجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر وا

التجارى والؽرفه التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا 

 244010برلم       25105124الحك فى بٌع ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن  -  2450

المتضامن السٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى 

فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن الحك 

التجارى والؽرفه التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا 

 244010برلم       25105124امام كافه ، تارٌخ :  الحك فى بٌع ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن  -  2415

لهادى المتضامن السٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد ا

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل 

التجارى والؽرفه التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا 

 244010برلم       25105124ع ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : الحك فى بٌ

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن  -  2411

لمتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى المتضامن السٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه ا

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل 

افه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا التجارى والؽرفه التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بك

 244010برلم       25105124الحك فى بٌع ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن  -  2412

سٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى المتضامن ال

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل 

العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا التجارى والؽرفه التجارٌه ومصلحه الشهر 

 244010برلم       25105124الحك فى بٌع ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

ن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضام -  2413

المتضامن السٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى 

ه والسجل مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌ

التجارى والؽرفه التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا 

 244010برلم       25105124الحك فى بٌع ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد الزهراء رمضام  -  2414

/ دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن 

كه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشر

التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع 

 244010برلم       25105124ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد  -  2415

/ دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن 

لن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه ولهم فى سبٌل ذ

التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع 

 244010برلم       25105124ن الشركه امام كافه ، تارٌخ : ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه ع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 321 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد  -  2416

لهادى مجتمعٌن او منفردٌن / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد ا

ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه 

ع التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌ

 244010برلم       25105124ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

الزهراء رمضام حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد  -  2411

السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن  / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه

ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه 

اتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه ادار

 244010برلم       25105124ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌد  -  2411

حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن  / دمحم رمضان

ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه 

ات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌن

 244010برلم       25105124ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

ولٌع للشرٌن المتضامن السٌد الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والت -  2410

/ دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى والشرٌكه المتضامنه السٌده / الزهراء رمضان حسن احمد عبد الهادى مجتمعٌن او منفردٌن 

 ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر والجهات الرسمٌه والحكومٌه والسجل التجارى والؽرفه

التجارٌه ومصلحه الشهر العمارى والتامٌنات االجتماعٌه ووزاره السٌاحه بكافه اداراتها ومكاتب العمل ولهم اٌضا الحك فى بٌع 

 244010برلم       25105124ممتلكات واصول الشركه والتولٌع نٌابه عن الشركه امام كافه ، تارٌخ : 

ٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح الزهراء رمضام حسن احمد  شركة تضامن  مد -  2425

حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن 

لمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتع

نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه 

برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح  -  2421

حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن 

رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره بموجب توكٌل 

نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه 

برلم       25105124هادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد ال

244010 

الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح  -  2422

البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن 

بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره 

وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه   نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                           

برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

الزهراء رمضام حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح  -  2423

حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن 

بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره 

ر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌ
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 320 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح  الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  -  2424

حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن 

متعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل ال

نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه 

برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح  -  2425

حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن 

ٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره بموجب توك

نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه 

برلم       25105124الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ :  للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد

244010 

رمضان  حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح حسابات  -  2426

ون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن بموجب للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البن

توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره نشاطها ولهم 

عدٌل المدٌر المسئول للشركه للسٌد / دمحم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وت

 244010برلم       25105124رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح حسابات  -  2421

شركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن بموجب لل

توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره نشاطها ولهم 

و بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه للسٌد / دمحم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل ا

 244010برلم       25105124رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

ارج  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح حسابات رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخ -  2421

للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن بموجب 

ؼراض الشركه ومباشره نشاطها ولهم توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك ا

 الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه للسٌد / دمحم

 244010برلم       25105124رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

رمضان  حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح حسابات  -  2420

للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن بموجب 

ولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره نشاطها ولهم توكٌل رسمى وال ٌعتد باى ت

 الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه للسٌد / دمحم

 244010برلم       25105124/ رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد 

رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح حسابات  -  2435

المختلفه او من ٌوكلوه بذلن بموجب  للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان

توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره نشاطها ولهم 

لشركه للسٌد / دمحم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول ل

 244010برلم       25105124رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح حسابات  -  2431

بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن بموجب  للشركه بالبنون المختلفه

توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره نشاطها ولهم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 335 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه للسٌد / دمحم                                     الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر         

 244010برلم       25105124رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

االهلٌه وادارات المرور وفتح حسابات رمضان  حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  الجهات الحكومٌه و -  2432

للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن بموجب 

اطها ولهم توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره نش

 الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه للسٌد / دمحم

 244010برلم       25105124رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

سن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح حسابات رمضان  ح -  2433

للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن بموجب 

ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره نشاطها ولهم توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان 

 الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه للسٌد / دمحم

 244010برلم       25105124الهادى ، تارٌخ : رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد 

رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح حسابات  -  2434

ه بذلن بموجب للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلو

توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره نشاطها ولهم 

 الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه للسٌد / دمحم

 244010برلم       25105124ضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : رم

رمضان  حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح حسابات  -  2435

لسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن بموجب للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع وا

توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره نشاطها ولهم 

وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه للسٌد / دمحم               الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                               

 244010برلم       25105124رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

ر وفتح حسابات رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرو -  2436

للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن بموجب 

توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره نشاطها ولهم 

ٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه للسٌد / دمحم الحك فى توك

 244010برلم       25105124رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن متخارج  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح حسابات  رمضان  حسن احمد  توصٌة بسٌطة  -  2431

للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن بموجب 

لمتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره نشاطها ولهم توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل ا

 الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه للسٌد / دمحم

 244010برلم       25105124رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور  -  2431

وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه 

موجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره بذلن ب

نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه 

برلم       25105124احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : للسٌد / دمحم رمضان حسن 

244010 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور  -  2430

ٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن اال

بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره 

وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه                      نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                        
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برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

االهلٌه وادارات المرور دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه و -  2445

وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه 

بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره 

اطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه نش

برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

ان حسن احمد عبد الهادى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور دمحم رمض -  2441

وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه 

ؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خال

نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه 

برلم       25105124حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان 

244010 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور  -  2442

الضمان المختلفه او من ٌوكلوه وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات 

بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره 

سئول للشركه نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر الم

برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور  -  2443

ركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه وفتح حسابات للش

بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره 

بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه  نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او

برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

ٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  شركة تضامن  مد -  2444

وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه 

لمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتع

نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه 

برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور  -  2445

وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه 

ب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره بذلن بموج

نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه 

برلم       25105124د عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : للسٌد / دمحم رمضان حسن احم

244010 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور  -  2446

ع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌدا

بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره 

وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه                   نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                           
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برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

لٌه وادارات المرور دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه وااله -  2441

وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه 

بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره 

ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه  نشاطها

برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

سن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور دمحم رمضان ح -  2441

وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه 

لن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذ

نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه 

برلم       25105124احمد عبد الهادى ، تارٌخ :  للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن

244010 

دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور  -  2440

مان المختلفه او من ٌوكلوه وفتح حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الض

بذلن بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره 

ل للشركه نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئو

برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

الزهراء رمضام حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح  -  2455

المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن حسابات للشركه بالبنون 

بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره 

وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه                                             نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

جهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ال -  2451

حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن 

شركه ومباشره بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض ال

نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه 

برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح  -  2452

حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن 

ولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى ت

نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه 

برلم       25105124/ رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد 

244010 

الزهراء رمضام حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح  -  2453

لضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات ا

بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره 

ئول للشركه نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المس
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برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح  -  2454

ون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن حسابات للشركه بالبن

بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره 

كر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذ

برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

الجهات الحكومٌه واالهلٌه وادارات المرور وفتح  الزهراء رمضام حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  -  2455

حسابات للشركه بالبنون المختلفه بمل فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون وعمل خطابات الضمان المختلفه او من ٌوكلوه بذلن 

الشركه ومباشره  بموجب توكٌل رسمى وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن على ان ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض

نشاطها ولهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر                                             وتعدٌل المدٌر المسئول للشركه 

برلم       25105124للسٌد / دمحم رمضان حسن احمد عبد الهادى بدال من السٌد / رمضان حسن احمد عبد الهادى ، تارٌخ : 

244010 

    25105124مٌنا جورجى منسى جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2456

 306111برلم   

    25105124مٌنا جورجى منسى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2451

 306111برلم   

    25105124نسى جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : بٌشوى جورجى م -  2451

 306111برلم   

    25105124بٌشوى جورجى منسى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2450

 306111برلم   

    25105124ن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : سامح سلٌمان ابراهٌم زكى  شركة تضام -  2465

 306111برلم   

    25105124سامح سلٌمان ابراهٌم زكى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2461

 306111برلم   

    25105124ل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : مٌنا جورجى منسى جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌ -  2462

 306111برلم   

    25105124مٌنا جورجى منسى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2463

 306111برلم   

    25105124تارٌخ :  بٌشوى جورجى منسى جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، -  2464

 306111برلم   

    25105124بٌشوى جورجى منسى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2465

 306111برلم   

    25105124سامح سلٌمان ابراهٌم زكى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2466

 306111برلم   

    25105124سامح سلٌمان ابراهٌم زكى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2461

 306111برلم   
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مٌنا جورجى منسى جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / السٌد / سامح سلٌمان  -  2461

شرٌن المتضامن ادارة الشركة والتولٌع نٌابه عنها مكفوله له وحده منفردا وله كافة السلطات والصالحٌات بشرط ان ابراهٌم زكى ال

تصدر االعمال منه باسم الشركة وضمن ؼرضها وتحمٌك مصلحتها وله فى سبٌل ذلن التولٌع نٌابة عن الشركة امام البنون فى 

عامالت البنكٌه المسموح بها والتعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه وؼٌر السحب واالٌداع والرهن وااللتراض وكافة الم

 306111برلم       25105124الحكومٌه واالفراد ، تارٌخ : 

مٌنا جورجى منسى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / السٌد / سامح سلٌمان  -  2460

متضامن ادارة الشركة والتولٌع نٌابه عنها مكفوله له وحده منفردا وله كافة السلطات والصالحٌات بشرط ان ابراهٌم زكى الشرٌن ال

تصدر االعمال منه باسم الشركة وضمن ؼرضها وتحمٌك مصلحتها وله فى سبٌل ذلن التولٌع نٌابة عن الشركة امام البنون فى 

البنكٌه المسموح بها والتعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه وؼٌر السحب واالٌداع والرهن وااللتراض وكافة المعامالت 

 306111برلم       25105124الحكومٌه واالفراد ، تارٌخ : 

بٌشوى جورجى منسى جرجس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / السٌد / سامح سلٌمان  -  2415

ادارة الشركة والتولٌع نٌابه عنها مكفوله له وحده منفردا وله كافة السلطات والصالحٌات بشرط ان ابراهٌم زكى الشرٌن المتضامن 

تصدر االعمال منه باسم الشركة وضمن ؼرضها وتحمٌك مصلحتها وله فى سبٌل ذلن التولٌع نٌابة عن الشركة امام البنون فى 

المسموح بها والتعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه وؼٌر  السحب واالٌداع والرهن وااللتراض وكافة المعامالت البنكٌه

 306111برلم       25105124الحكومٌه واالفراد ، تارٌخ : 

بٌشوى جورجى منسى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / السٌد / سامح سلٌمان  -  2411

الشركة والتولٌع نٌابه عنها مكفوله له وحده منفردا وله كافة السلطات والصالحٌات بشرط ان ابراهٌم زكى الشرٌن المتضامن ادارة 

تصدر االعمال منه باسم الشركة وضمن ؼرضها وتحمٌك مصلحتها وله فى سبٌل ذلن التولٌع نٌابة عن الشركة امام البنون فى 

وح بها والتعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه وؼٌر السحب واالٌداع والرهن وااللتراض وكافة المعامالت البنكٌه المسم

 306111برلم       25105124الحكومٌه واالفراد ، تارٌخ : 

سامح سلٌمان ابراهٌم زكى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / السٌد / سامح سلٌمان ابراهٌم  -  2412

ة والتولٌع نٌابه عنها مكفوله له وحده منفردا وله كافة السلطات والصالحٌات بشرط ان تصدر زكى الشرٌن المتضامن ادارة الشرك

االعمال منه باسم الشركة وضمن ؼرضها وتحمٌك مصلحتها وله فى سبٌل ذلن التولٌع نٌابة عن الشركة امام البنون فى السحب 

ا والتعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه واالٌداع والرهن وااللتراض وكافة المعامالت البنكٌه المسموح به

 306111برلم       25105124واالفراد ، تارٌخ : 

سامح سلٌمان ابراهٌم زكى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / السٌد / سامح سلٌمان ابراهٌم  -  2413

لتولٌع نٌابه عنها مكفوله له وحده منفردا وله كافة السلطات والصالحٌات بشرط ان تصدر زكى الشرٌن المتضامن ادارة الشركة وا

االعمال منه باسم الشركة وضمن ؼرضها وتحمٌك مصلحتها وله فى سبٌل ذلن التولٌع نٌابة عن الشركة امام البنون فى السحب 

لتعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه واالٌداع والرهن وااللتراض وكافة المعامالت البنكٌه المسموح بها وا

 306111برلم       25105124واالفراد ، تارٌخ : 

برلم       25105124سامح سعد عبد الرحمن حوٌدق  شركة تضامن  عضو منتدب  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2414

216161 

برلم       25105124و منتدب  من ذوى الخبرة ، تارٌخ : سامح سعد عبد الرحمن حوٌدق  شركة تضامن  عض -  2415

216161 

برلم       25105124سحر سعد بدٌر عبدالرحمن حوٌدق  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2416

216161 

برلم       25105124تارٌخ :  سحر سعد بدٌر عبدالرحمن حوٌدق  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، -  2411

216161 

برلم       25105124ولٌد صالح الدٌن احمد ابراهٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2411

216161 
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رلم   ب    25105124ولٌد صالح الدٌن احمد ابراهٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2410

216161 

برلم       25105124سهام سعد عبدالرحمن حوٌدق  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2415

216161 

برلم       25105124سهام سعد عبدالرحمن حوٌدق  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  2411

216161 

د الرحمن حوٌدق  شركة تضامن  عضو منتدب  لة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على سامح سعد عب -  2412

 216161برلم       25105124الحسابات المدٌنة والدائنة ولة الحك فى االلتراض من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة ، تارٌخ : 

و منتدب  لة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة على سامح سعد عبد الرحمن حوٌدق  شركة تضامن  عض -  2413

 216161برلم       25105124الحسابات المدٌنة والدائنة ولة الحك فى االلتراض من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة ، تارٌخ : 

امام البنون منفردا ولة حك  سحر سعد بدٌر عبدالرحمن حوٌدق  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  لة حك التولٌع -  2414

برلم       25105124المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولة الحك فى االلتراض من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة ، تارٌخ : 

216161 

ة حك سحر سعد بدٌر عبدالرحمن حوٌدق  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  لة حك التولٌع امام البنون منفردا ول -  2415

برلم       25105124المصادلة على الحسابات المدٌنة والدائنة ولة الحك فى االلتراض من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة ، تارٌخ : 

216161 

ولٌد صالح الدٌن احمد ابراهٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  لة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة  -  2416

برلم       25105124سابات المدٌنة والدائنة ولة الحك فى االلتراض من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة ، تارٌخ : على الح

216161 

ولٌد صالح الدٌن احمد ابراهٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  لة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة  -  2411

برلم       25105124ة ولة الحك فى االلتراض من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة ، تارٌخ : على الحسابات المدٌنة والدائن

216161 

سهام سعد عبدالرحمن حوٌدق  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  لة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة  -  2411

برلم       25105124البنون والتسهٌالت االئتمانٌة ، تارٌخ : على الحسابات المدٌنة والدائنة ولة الحك فى االلتراض من 

216161 

سهام سعد عبدالرحمن حوٌدق  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  لة حك التولٌع امام البنون منفردا ولة حك المصادلة  -  2410

برلم       25105124ٌة ، تارٌخ : على الحسابات المدٌنة والدائنة ولة الحك فى االلتراض من البنون والتسهٌالت االئتمان

216161 

اشرؾ عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2405

 411515برلم       25105125

وله ، تارٌخ : اشرؾ عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حم -  2401

 411515برلم       25105125

اشرؾ عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2402

 411515برلم       25105125

موله ، تارٌخ : اشرؾ عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه ح -  2403

 411515برلم       25105125
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    25105125عبد الفتاح عبد الؽفار دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2404

 411515برلم   

    25105125حموله ، تارٌخ : عبد الفتاح عبد الؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه  -  2405

 411515برلم   

    25105125دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2406

 411515برلم   

    25105125حموله ، تارٌخ :  دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه -  2401

 411515برلم   

    25105125محمود امٌن دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2401

 411515برلم   

    25105125خ : محمود امٌن دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌ -  2400

 411515برلم   

    25105125محمود امٌن دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2555

 411515برلم   

    25105125محمود امٌن دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2551

 411515برلم   

    25105125احمد حسن عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2552

 411515برلم   

    25105125احمد حسن عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2553

 411515برلم   

    25105125احمد حسن عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2554

 411515برلم   

    25105125احمد حسن عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2555

 411515برلم   

    25105125 عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم -  2556

 411515برلم   

    25105125دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2551

 411515برلم   

    25105125دمحم احمد ؼنٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2551

 411515برلم   

    25105125دمحم احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2550

 411515برلم   

برلم       25105125 على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : احمد امٌن دمحم -  2515

411515 

برلم       25105125احمد امٌن دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2511

411515 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 331 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105125من  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : احمد امٌن دمحم على  شركة تضا -  2512

411515 

برلم       25105125احمد امٌن دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2513

411515 

ن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : عالء الدٌن عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضام -  2514

 411515برلم       25105125

عالء الدٌن عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2515

 411515برلم       25105125

ار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : عالء الدٌن عبد الفتاح عبد الؽف -  2516

 411515برلم       25105125

عالء الدٌن عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2511

 411515برلم       25105125

    25105125مد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم احمد ؼنٌم اح -  2511

 411515برلم   

    25105125دمحم احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2510

 411515برلم   

    25105125من  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : اسامه حسن عبد الؽفار  شركة تضا -  2525

 411515برلم   

    25105125اسامه حسن عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2521

 411515برلم   

    25105125رٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : خالد عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  ش -  2522

 411515برلم   

    25105125خالد عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2523

 411515برلم   

    25105125شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : خالد عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن   -  2524

 411515برلم   

    25105125خالد عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2525

 411515برلم   

شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : حسن عبد الؽفار دمحم محمود  شركة تضامن   -  2526

 411515برلم       25105125

حسن عبد الؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2521

 411515برلم       25105125

رٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : حسن عبد الؽفار دمحم محمود  شركة تضامن  ش -  2521

 411515برلم       25105125

حسن عبد الؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2520

 411515برلم       25105125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 331 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105125ضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : اسامه حسن عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن مت -  2535

 411515برلم   

    25105125اسامه حسن عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2531

 411515برلم   

    25105125خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  عبد الفتاح عبد الؽفار دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  2532

 411515برلم   

    25105125عبد الفتاح عبد الؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2533

 411515برلم   

    25105125لشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ : حسن احمد ؼنٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج ا -  2534

 411515برلم   

    25105125حسن احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2535

 411515برلم   

    25105125افه حموله ، تارٌخ : حسن احمد ؼنٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم ك -  2536

 411515برلم   

    25105125حسن احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2531

 411515برلم   

ى ، تارٌخ : اشرؾ عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موص -  2531

 411515برلم       25105125

اشرؾ عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2530

 411515برلم       25105125

، تارٌخ :  اشرؾ عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى -  2545

 411515برلم       25105125

اشرؾ عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2541

 411515برلم       25105125

، تارٌخ : عبد الفتاح عبد الؽفار دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى  -  2542

 411515برلم       25105125

عبد الفتاح عبد الؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2543

 411515برلم       25105125

تارٌخ :  دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، -  2544

 411515برلم       25105125

دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2545

 411515برلم       25105125

    25105125 محمود امٌن دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : -  2546

 411515برلم   

    25105125محمود امٌن دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2541

 411515برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 330 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105125محمود امٌن دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2541

 411515لم   بر

    25105125محمود امٌن دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2540

 411515برلم   

    25105125احمد حسن عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2555

 411515برلم   

    25105125احمد حسن عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2551

 411515برلم   

    25105125احمد حسن عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2552

 411515برلم   

    25105125بد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : احمد حسن ع -  2553

 411515برلم   

دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2554

 411515برلم       25105125

د الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : دمحم عبد الفتاح عب -  2555

 411515برلم       25105125

    25105125دمحم احمد ؼنٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2556

 411515برلم   

    25105125بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  دمحم احمد ؼنٌم احمد  توصٌة -  2551

 411515برلم   

    25105125احمد امٌن دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2551

 411515برلم   

    25105125ٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : احمد امٌن دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  2550

 411515برلم   

    25105125احمد امٌن دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2565

 411515برلم   

    25105125متضامن الى موصى ، تارٌخ :  احمد امٌن دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من -  2561

 411515برلم   

عالء الدٌن عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2562

 411515برلم       25105125

دٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : عالء الدٌن عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تع -  2563

 411515برلم       25105125

عالء الدٌن عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2564

 411515برلم       25105125

متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  عالء الدٌن عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  2565

 411515برلم       25105125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 345 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105125دمحم احمد ؼنٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2566

 411515برلم   

    25105125صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : دمحم احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل  -  2561

 411515برلم   

    25105125اسامه حسن عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2561

 411515برلم   

    25105125ن الى موصى ، تارٌخ : اسامه حسن عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضام -  2560

 411515برلم   

خالد عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2515

 411515برلم       25105125

الى موصى ، تارٌخ :  خالد عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن -  2511

 411515برلم       25105125

خالد عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2512

 411515برلم       25105125

الى موصى ، تارٌخ : خالد عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن  -  2513

 411515برلم       25105125

حسن عبد الؽفار دمحم محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2514

 411515برلم       25105125

موصى ، تارٌخ :  حسن عبد الؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى -  2515

 411515برلم       25105125

حسن عبد الؽفار دمحم محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2516

 411515برلم       25105125

صى ، تارٌخ : حسن عبد الؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى مو -  2511

 411515برلم       25105125

    25105125اسامه حسن عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2511

 411515برلم   

    25105125اسامه حسن عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2510

 411515برلم   

عبد الفتاح عبد الؽفار دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2515

 411515برلم       25105125

عبد الفتاح عبد الؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2511

 411515برلم       25105125

    25105125حسن احمد ؼنٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2512

 411515برلم   

    25105125حسن احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2513

 411515 برلم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 341 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105125حسن احمد ؼنٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2514

 411515برلم   

    25105125حسن احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2515

 411515برلم   

حسن احمد ؼنٌم -شرؾ عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد ا -  2516

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم -توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد   اشرؾ عبد الفتاح عبد الؽفار -  2511

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم -ن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد اشرؾ عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضام -  2511

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم -ح لكل من السٌد اشرؾ عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصب -  2510

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

ؼنٌم حسن احمد -عبد الفتاح عبد الؽفار دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2505

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم -عبد الفتاح عبد الؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2501

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -فتاح عبد الؽفار والسٌد دمحم عبد ال-والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2502

 411515برلم       25105125سامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : ا-دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2503

 411515برلم       25105125عٌن او منفردٌن ، تارٌخ : اسامه حسن عبد الؽفار مجتم-دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

-حسن احمد ؼنٌم والسٌد -محمود امٌن دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2504

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

-حسن احمد ؼنٌم والسٌد -محمود امٌن دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2505

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

-حسن احمد ؼنٌم والسٌد -د امٌن دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد محمو -  2506

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

-حسن احمد ؼنٌم والسٌد -ٌر و شرٌن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد محمود امٌن دمحم على  توصٌة بسٌطة  مد -  2501

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

-حسن احمد ؼنٌم والسٌد -ح لكل من السٌد احمد حسن عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصب -  2501

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

-السٌد حسن احمد ؼنٌم و-احمد حسن عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2500

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

-حسن احمد ؼنٌم والسٌد -احمد حسن عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2655

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -ر والسٌد دمحم عبد الفتاح عبد الؽفا

-حسن احمد ؼنٌم والسٌد -احمد حسن عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2651

 411515برلم       25105125مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : اسامه حسن عبد الؽفار -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 342 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

حسن احمد ؼنٌم -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2652

 411515برلم       25105125خ : اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌ-دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2653

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

-حسن احمد ؼنٌم والسٌد -دمحم احمد ؼنٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2654

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

-حسن احمد ؼنٌم والسٌد -د  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد دمحم احمد ؼنٌم احم -  2655

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

دمحم -حسن احمد ؼنٌم والسٌد -اره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد احمد امٌن دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االد -  2656

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

دمحم -حسن احمد ؼنٌم والسٌد -احمد امٌن دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2651

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

دمحم -حسن احمد ؼنٌم والسٌد -احمد امٌن دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2651

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -لفتاح عبد الؽفار والسٌد عبد ا

دمحم -حسن احمد ؼنٌم والسٌد -احمد امٌن دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2650

 411515برلم       25105125سن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : اسامه ح-عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

حسن احمد -عالء الدٌن عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2615

برلم       25105125ٌن او منفردٌن ، تارٌخ : اسامه حسن عبد الؽفار مجتمع-دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -ؼنٌم والسٌد 

411515 

حسن احمد -عالء الدٌن عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2611

برلم       25105125رٌخ : اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تا-دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -ؼنٌم والسٌد 

411515 

حسن احمد -عالء الدٌن عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2612

رلم   ب    25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -ؼنٌم والسٌد 

411515 

حسن احمد -عالء الدٌن عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2613

برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -ؼنٌم والسٌد 

411515 

-حسن احمد ؼنٌم والسٌد -دمحم احمد ؼنٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2614

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

-حسن احمد ؼنٌم والسٌد -ٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد دمحم احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بس -  2615

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم والسٌد -لٌع لتصبح لكل من السٌد اسامه حسن عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتو -  2616

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -

مد ؼنٌم والسٌد حسن اح-اسامه حسن عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2611

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 343 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

حسن احمد ؼنٌم -خالد عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2611

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -الفتاح عبد الؽفار والسٌد دمحم عبد -والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم -خالد عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2610

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : - دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد-والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم -خالد عبد الفتاح عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2625

 411515برلم       25105125تمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : اسامه حسن عبد الؽفار مج-دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم -خالد عبد الفتاح عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2621

 411515برلم       25105125:  اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ-دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم -حسن عبد الؽفار دمحم محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2622

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم -حسن عبد الؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2623

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم -دمحم محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  حسن عبد الؽفار -  2624

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم -شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد حسن عبد الؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة   -  2625

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم والسٌد -تصبح لكل من السٌد اسامه حسن عبد الؽفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع ل -  2626

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -

ٌم والسٌد حسن احمد ؼن-اسامه حسن عبد الؽفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2621

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -

حسن احمد ؼنٌم -عبد الفتاح عبد الؽفار دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2621

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -ح عبد الؽفار والسٌد دمحم عبد الفتا-والسٌد 

حسن احمد ؼنٌم -عبد الفتاح عبد الؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2620

 411515برلم       25105125مه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : اسا-دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد -والسٌد 

-حسن احمد ؼنٌم والسٌد -حسن احمد ؼنٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2635

 411515برلم       25105125دٌن ، تارٌخ : اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفر-دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

-حسن احمد ؼنٌم والسٌد -حسن احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2631

 411515 برلم      25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

-حسن احمد ؼنٌم والسٌد -حسن احمد ؼنٌم احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد  -  2632

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

-حسن احمد ؼنٌم والسٌد -د  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع لتصبح لكل من السٌد حسن احمد ؼنٌم احم -  2633

 411515برلم       25105125اسامه حسن عبد الؽفار مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : -دمحم عبد الفتاح عبد الؽفار والسٌد 

 -1 -ٌن متضامن  تعـدٌل حـك االدارة والتولٌع  لٌصبح  للسـادة:عبدالوهاب  امٌن  عبدالوهاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشر -  2634

 -4السٌد/هانى عبد الوهاب امٌن  -3السٌدة / هنٌة عبد الرإؾ عبد الحمٌد    -2السٌد المهندس / عبد الوهاب امٌن عبد الوهاب  

ردٌن( ولهم فى ذلن حك فتح الحسابات السٌده / ٌسرا عبد الوهاب امٌن  )مجتمعٌن او منف -5السٌد / هشام عبد الوهاب امٌن  

والتولٌع على صرؾ الشٌكات و استصدار خطابات الضمان امام البنون و ذلن للمدٌرٌن الخمسه مجتمعٌن او منفردٌن اما بالنسبة 

 344460برلم       25105125لحك االلتراض للمدٌرٌن االول والثانى والثالث فمط مجتمعٌن اومنفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 344 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 -1 -عبدالوهاب  امٌن  عبدالوهاب  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعـدٌل حـك االدارة والتولٌع  لٌصبح  للسـادة: -  2635

 -4السٌد/هانى عبد الوهاب امٌن  -3السٌدة / هنٌة عبد الرإؾ عبد الحمٌد    -2السٌد المهندس / عبد الوهاب امٌن عبد الوهاب  

السٌده / ٌسرا عبد الوهاب امٌن  )مجتمعٌن او منفردٌن( ولهم فى ذلن حك فتح الحسابات  -5 السٌد / هشام عبد الوهاب امٌن 

والتولٌع على صرؾ الشٌكات و استصدار خطابات الضمان امام البنون و ذلن للمدٌرٌن الخمسه مجتمعٌن او منفردٌن اما بالنسبة 

 344460برلم       25105125منفردٌن ، تارٌخ : لحك االلتراض للمدٌرٌن االول والثانى والثالث فمط مجتمعٌن او

رضوى وفاء الدٌن اسماعٌل حلمى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الؽٌر مع  -  2636

لصحة ممارسة اٌة مراعاه ما ٌلى / ٌحك الى من المدٌرٌن منفردا حك بٌع المنموالت وحك بٌع السٌارات المملوكة للشركة وٌشترط 

من الصالحٌات السابمة انفرادا لكل مدٌر اال تجاوز لٌمة المعاملة الواحدة مبلػ مائة الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌة 

المصرى وفى حالة تجاوز الحدود السابمة فٌلزم تولٌع اثنان من المدٌرٌن معا وفى جمٌع االحوال ٌلتزم المدٌر او المدٌرون بان 

 213555برلم       25105125الجمعٌة العامة للشركة فى اول اجتماع الحك لها ولهم ، تارٌخ :  ٌخطر

رضوى وفاء الدٌن اسماعٌل حلمى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الؽٌر مع  -  2631

ت وحك بٌع السٌارات المملوكة للشركة وٌشترط لصحة ممارسة اٌة مراعاه ما ٌلى / ٌحك الى من المدٌرٌن منفردا حك بٌع المنموال

من الصالحٌات السابمة انفرادا لكل مدٌر اال تجاوز لٌمة المعاملة الواحدة مبلػ مائة الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌة 

ع االحوال ٌلتزم المدٌر او المدٌرون بان المصرى وفى حالة تجاوز الحدود السابمة فٌلزم تولٌع اثنان من المدٌرٌن معا وفى جمٌ

 213555برلم       25105125ٌخطر الجمعٌة العامة للشركة فى اول اجتماع الحك لها ولهم ، تارٌخ : 

رضوى وفاء الدٌن اسماعٌل حلمى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الؽٌر مع  -  2631

/ ٌحك الى من المدٌرٌن منفردا حك بٌع المنموالت وحك بٌع السٌارات المملوكة للشركة وٌشترط لصحة ممارسة اٌة مراعاه ما ٌلى 

من الصالحٌات السابمة انفرادا لكل مدٌر اال تجاوز لٌمة المعاملة الواحدة مبلػ مائة الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌة 

ة فٌلزم تولٌع اثنان من المدٌرٌن معا وفى جمٌع االحوال ٌلتزم المدٌر او المدٌرون بان المصرى وفى حالة تجاوز الحدود السابم

 213555برلم       25105125ٌخطر الجمعٌة العامة للشركة فى اول اجتماع الحك لها ولهم ، تارٌخ : 

فى عاللتها مع الؽٌر مع مراعاه ما نهال عادل عبدالمعطى الموصى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه  -  2630

ٌلى / ٌحك الى من المدٌرٌن منفردا حك بٌع المنموالت وحك بٌع السٌارات المملوكة للشركة وٌشترط لصحة ممارسة اٌة من 

ة المصرى الصالحٌات السابمة انفرادا لكل مدٌر اال تجاوز لٌمة المعاملة الواحدة مبلػ مائة الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌ

وفى حالة تجاوز الحدود السابمة فٌلزم تولٌع اثنان من المدٌرٌن معا وفى جمٌع االحوال ٌلتزم المدٌر او المدٌرون بان ٌخطر الجمعٌة 

 213555برلم       25105125العامة للشركة فى اول اجتماع الحك لها ولهم ، تارٌخ : 

ة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الؽٌر مع مراعاه ما نهال عادل عبدالمعطى الموصى  ذات مسئولٌ -  2645

ٌلى / ٌحك الى من المدٌرٌن منفردا حك بٌع المنموالت وحك بٌع السٌارات المملوكة للشركة وٌشترط لصحة ممارسة اٌة من 

الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌة المصرى الصالحٌات السابمة انفرادا لكل مدٌر اال تجاوز لٌمة المعاملة الواحدة مبلػ مائة 

وفى حالة تجاوز الحدود السابمة فٌلزم تولٌع اثنان من المدٌرٌن معا وفى جمٌع االحوال ٌلتزم المدٌر او المدٌرون بان ٌخطر الجمعٌة 

 213555برلم       25105125العامة للشركة فى اول اجتماع الحك لها ولهم ، تارٌخ : 

هال عادل عبدالمعطى الموصى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الؽٌر مع مراعاه ما ن -  2641

ٌلى / ٌحك الى من المدٌرٌن منفردا حك بٌع المنموالت وحك بٌع السٌارات المملوكة للشركة وٌشترط لصحة ممارسة اٌة من 

جاوز لٌمة المعاملة الواحدة مبلػ مائة الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌة المصرى الصالحٌات السابمة انفرادا لكل مدٌر اال ت

وفى حالة تجاوز الحدود السابمة فٌلزم تولٌع اثنان من المدٌرٌن معا وفى جمٌع االحوال ٌلتزم المدٌر او المدٌرون بان ٌخطر الجمعٌة 

 213555برلم       25105125: العامة للشركة فى اول اجتماع الحك لها ولهم ، تارٌخ 

مى رفعت حسن شولى احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الؽٌر مع مراعاه ما  -  2642

ٌلى / ٌحك الى من المدٌرٌن منفردا حك بٌع المنموالت وحك بٌع السٌارات المملوكة للشركة وٌشترط لصحة ممارسة اٌة من 

ت السابمة انفرادا لكل مدٌر اال تجاوز لٌمة المعاملة الواحدة مبلػ مائة الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌة المصرى الصالحٌا

وفى حالة تجاوز الحدود السابمة فٌلزم تولٌع اثنان من المدٌرٌن معا وفى جمٌع االحوال ٌلتزم المدٌر او المدٌرون بان ٌخطر الجمعٌة 

 213555برلم       25105125ول اجتماع الحك لها ولهم ، تارٌخ : العامة للشركة فى ا

مى رفعت حسن شولى احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الؽٌر مع مراعاه ما  -  2643

شترط لصحة ممارسة اٌة من ٌلى / ٌحك الى من المدٌرٌن منفردا حك بٌع المنموالت وحك بٌع السٌارات المملوكة للشركة وٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 345 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

الصالحٌات السابمة انفرادا لكل مدٌر اال تجاوز لٌمة المعاملة الواحدة مبلػ مائة الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌة المصرى 

ٌخطر الجمعٌة  وفى حالة تجاوز الحدود السابمة فٌلزم تولٌع اثنان من المدٌرٌن معا وفى جمٌع االحوال ٌلتزم المدٌر او المدٌرون بان

 213555برلم       25105125العامة للشركة فى اول اجتماع الحك لها ولهم ، تارٌخ : 

مى رفعت حسن شولى احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركه فى عاللتها مع الؽٌر مع مراعاه ما  -  2644

بٌع السٌارات المملوكة للشركة وٌشترط لصحة ممارسة اٌة من  ٌلى / ٌحك الى من المدٌرٌن منفردا حك بٌع المنموالت وحك

الصالحٌات السابمة انفرادا لكل مدٌر اال تجاوز لٌمة المعاملة الواحدة مبلػ مائة الؾ دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالجنٌة المصرى 

وال ٌلتزم المدٌر او المدٌرون بان ٌخطر الجمعٌة وفى حالة تجاوز الحدود السابمة فٌلزم تولٌع اثنان من المدٌرٌن معا وفى جمٌع االح

 213555برلم       25105125العامة للشركة فى اول اجتماع الحك لها ولهم ، تارٌخ : 

 -رضوى وفاء الدٌن اسماعٌل حلمى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  مجتمعٌن تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما سبك  -  2645

المعطى الموصى حك التولٌع منفردا على المستندات امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولة السلطة للسٌدة / نهال عادل عبد

للتعامل باسم الشركة فى التولٌع واجراء كافة العمود مع العمالء بدون حد الصى والتى تكون داخلة ضمن ؼرض الشركة وللسٌدة / 

اما المروض  -او بعض ما ذكر وتفوٌض صالحٌات التولٌع امام البنون  نهال عادل عبد المعطى الموصى حك تفوٌض الؽٌر فى كل

 213555برلم       25105125ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات ، تارٌخ : 

 -الؽٌر فى كل او بعض ما سبك  رضوى وفاء الدٌن اسماعٌل حلمى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  مجتمعٌن تفوٌض -  2646

للسٌدة / نهال عادل عبدالمعطى الموصى حك التولٌع منفردا على المستندات امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولة السلطة 

/  للتعامل باسم الشركة فى التولٌع واجراء كافة العمود مع العمالء بدون حد الصى والتى تكون داخلة ضمن ؼرض الشركة وللسٌدة

اما المروض  -نهال عادل عبد المعطى الموصى حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتفوٌض صالحٌات التولٌع امام البنون 

 213555برلم       25105125ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات ، تارٌخ : 

 -ل حلمى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  مجتمعٌن تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما سبك رضوى وفاء الدٌن اسماعٌ -  2641

للسٌدة / نهال عادل عبدالمعطى الموصى حك التولٌع منفردا على المستندات امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولة السلطة 

دون حد الصى والتى تكون داخلة ضمن ؼرض الشركة وللسٌدة / للتعامل باسم الشركة فى التولٌع واجراء كافة العمود مع العمالء ب

اما المروض  -نهال عادل عبد المعطى الموصى حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتفوٌض صالحٌات التولٌع امام البنون 

 213555برلم       25105125ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات ، تارٌخ : 

للسٌدة /  -نهال عادل عبدالمعطى الموصى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مجتمعٌن تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما سبك  -  2641

نهال عادل عبدالمعطى الموصى حك التولٌع منفردا على المستندات امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولة السلطة للتعامل باسم 

كة فى التولٌع واجراء كافة العمود مع العمالء بدون حد الصى والتى تكون داخلة ضمن ؼرض الشركة وللسٌدة / نهال عادل الشر

اما المروض ؼٌر  -عبد المعطى الموصى حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتفوٌض صالحٌات التولٌع امام البنون 

 213555برلم       25105125ٌع المحالت التجارٌة والعمارات ، تارٌخ : المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمبادالت وب

للسٌدة /  -نهال عادل عبدالمعطى الموصى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مجتمعٌن تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما سبك  -  2640

ٌة وؼٌر الحكومٌة ولة السلطة للتعامل باسم نهال عادل عبدالمعطى الموصى حك التولٌع منفردا على المستندات امام الجهات الحكوم

الشركة فى التولٌع واجراء كافة العمود مع العمالء بدون حد الصى والتى تكون داخلة ضمن ؼرض الشركة وللسٌدة / نهال عادل 

ٌر اما المروض ؼ -عبد المعطى الموصى حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتفوٌض صالحٌات التولٌع امام البنون 

 213555برلم       25105125المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات ، تارٌخ : 

للسٌدة /  -نهال عادل عبدالمعطى الموصى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مجتمعٌن تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما سبك  -  2655

تولٌع منفردا على المستندات امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولة السلطة للتعامل باسم نهال عادل عبدالمعطى الموصى حك ال

الشركة فى التولٌع واجراء كافة العمود مع العمالء بدون حد الصى والتى تكون داخلة ضمن ؼرض الشركة وللسٌدة / نهال عادل 

اما المروض ؼٌر  -ٌض صالحٌات التولٌع امام البنون عبد المعطى الموصى حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتفو

 213555برلم       25105125المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات ، تارٌخ : 

لسٌدة / ل -مى رفعت حسن شولى احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مجتمعٌن تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما سبك  -  2651

نهال عادل عبدالمعطى الموصى حك التولٌع منفردا على المستندات امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولة السلطة للتعامل باسم 

الشركة فى التولٌع واجراء كافة العمود مع العمالء بدون حد الصى والتى تكون داخلة ضمن ؼرض الشركة وللسٌدة / نهال عادل 
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اما المروض ؼٌر  -حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتفوٌض صالحٌات التولٌع امام البنون  عبد المعطى الموصى

 213555برلم       25105125المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات ، تارٌخ : 

للسٌدة /  -معٌن تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما سبك مى رفعت حسن شولى احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مجت -  2652

نهال عادل عبدالمعطى الموصى حك التولٌع منفردا على المستندات امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولة السلطة للتعامل باسم 

كة وللسٌدة / نهال عادل الشركة فى التولٌع واجراء كافة العمود مع العمالء بدون حد الصى والتى تكون داخلة ضمن ؼرض الشر

اما المروض ؼٌر  -عبد المعطى الموصى حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتفوٌض صالحٌات التولٌع امام البنون 

 213555برلم       25105125المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات ، تارٌخ : 

للسٌدة /  -شولى احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مجتمعٌن تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما سبك مى رفعت حسن  -  2653

نهال عادل عبدالمعطى الموصى حك التولٌع منفردا على المستندات امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولة السلطة للتعامل باسم 

ون حد الصى والتى تكون داخلة ضمن ؼرض الشركة وللسٌدة / نهال عادل الشركة فى التولٌع واجراء كافة العمود مع العمالء بد

اما المروض ؼٌر  -عبد المعطى الموصى حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وتفوٌض صالحٌات التولٌع امام البنون 

 213555برلم       25105125المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌة والعمارات ، تارٌخ : 

رضوى وفاء الدٌن اسماعٌل حلمى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى  -  2654

فال ٌجوز اجراإها اال بناء على لرار اجماعى من الشركاء وال ٌكون التصرؾ ملزما اال اذا ولعة احد المدٌرون مشفوعا بالصفة 

 213555برلم       25105125بها ، تارٌخ :  التى ٌتعامل

رضوى وفاء الدٌن اسماعٌل حلمى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى  -  2655

عا بالصفة فال ٌجوز اجراإها اال بناء على لرار اجماعى من الشركاء وال ٌكون التصرؾ ملزما اال اذا ولعة احد المدٌرون مشفو

 213555برلم       25105125التى ٌتعامل بها ، تارٌخ : 

رضوى وفاء الدٌن اسماعٌل حلمى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى  -  2656

لعة احد المدٌرون مشفوعا بالصفة فال ٌجوز اجراإها اال بناء على لرار اجماعى من الشركاء وال ٌكون التصرؾ ملزما اال اذا و

 213555برلم       25105125التى ٌتعامل بها ، تارٌخ : 

نهال عادل عبدالمعطى الموصى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى فال  -  2651

ملزما اال اذا ولعة احد المدٌرون مشفوعا بالصفة التى ٌجوز اجراإها اال بناء على لرار اجماعى من الشركاء وال ٌكون التصرؾ 

 213555برلم       25105125ٌتعامل بها ، تارٌخ : 

نهال عادل عبدالمعطى الموصى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى فال  -  2651

ال ٌكون التصرؾ ملزما اال اذا ولعة احد المدٌرون مشفوعا بالصفة التى ٌجوز اجراإها اال بناء على لرار اجماعى من الشركاء و

 213555برلم       25105125ٌتعامل بها ، تارٌخ : 

نهال عادل عبدالمعطى الموصى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى فال  -  2650

عى من الشركاء وال ٌكون التصرؾ ملزما اال اذا ولعة احد المدٌرون مشفوعا بالصفة التى ٌجوز اجراإها اال بناء على لرار اجما

 213555برلم       25105125ٌتعامل بها ، تارٌخ : 

مى رفعت حسن شولى احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى فال ٌجوز  -  2665

لرار اجماعى من الشركاء وال ٌكون التصرؾ ملزما اال اذا ولعة احد المدٌرون مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل  اجراإها اال بناء على

 213555برلم       25105125بها ، تارٌخ : 

مى رفعت حسن شولى احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى فال ٌجوز  -  2661

 بناء على لرار اجماعى من الشركاء وال ٌكون التصرؾ ملزما اال اذا ولعة احد المدٌرون مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل اجراإها اال

 213555برلم       25105125بها ، تارٌخ : 

مى رفعت حسن شولى احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى فال ٌجوز  -  2662

اجراإها اال بناء على لرار اجماعى من الشركاء وال ٌكون التصرؾ ملزما اال اذا ولعة احد المدٌرون مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل 

 213555برلم       25105125بها ، تارٌخ : 
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سام الدٌن حسام الدٌن حسن عفٌفى حسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌض السٌد المهندس / ح -  2663

حسن عفٌفى حسن * رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب للشركة فى بٌع السٌارات والموتوسٌكالت المملوكة والتابعة للشركة او 

اجزاء منها والصادر لها امر لبول بٌع بمعرفة الجهات المختصة والتولٌع على عمود البٌع الخاصة بهذة السٌارات والموتوسٌكالت 

 364515برلم       25105125ٌل الؽٌر فى كل او بعض ما تمدم ، تارٌخ : وكذا تفوٌض بتوك

تامر سعٌد دمحم علً عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن /  -  2664

تراض والبٌع والتولٌع على الرهن وااللتراض تامر سعٌد دمحم علً عبد الكرٌم له حك االداره والتولٌع منفردا وحك الرهن واالل

 363344برلم       25105125والبٌع منفردا ، تارٌخ : 

تامر سعٌد دمحم علً عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن /  -  2665

ٌع منفردا وحك الرهن وااللتراض والبٌع والتولٌع على الرهن وااللتراض تامر سعٌد دمحم علً عبد الكرٌم له حك االداره والتول

 363344برلم       25105125والبٌع منفردا ، تارٌخ : 

مارن جورج برسوم دمٌان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارةو التولٌع للشرٌن االول منفردا / مارن جورج برسوم  -  2666

م البنون والمصارؾ من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وحك االلتراض دمٌان وله الحك فى التولٌع اما

والرهن  وله الحك فى تفوٌض كل او بعض سلطاته و اختصاصاته للؽٌر و ٌجوز للشرٌن توكٌل الؽٌر فى االدارة الشركه وللشرٌن 

 453411برلم       25105125رات ، تارٌخ : االول منفردا الحك بشراء وبٌع وتاجٌر العمارات والمنموالت والسٌا

مارن جورج برسوم دمٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارةو التولٌع للشرٌن االول منفردا / مارن جورج برسوم  -  2661

لتراض دمٌان وله الحك فى التولٌع امام البنون والمصارؾ من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وحك اال

والرهن  وله الحك فى تفوٌض كل او بعض سلطاته و اختصاصاته للؽٌر و ٌجوز للشرٌن توكٌل الؽٌر فى االدارة الشركه وللشرٌن 

 453411برلم       25105125االول منفردا الحك بشراء وبٌع وتاجٌر العمارات والمنموالت والسٌارات ، تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارةو التولٌع للشرٌن االول منفردا / مارن جورج برسوم  مارن جورج برسوم دمٌان  شركة -  2661

دمٌان وله الحك فى التولٌع امام البنون والمصارؾ من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وحك االلتراض 

شرٌن توكٌل الؽٌر فى االدارة الشركه وللشرٌن والرهن  وله الحك فى تفوٌض كل او بعض سلطاته و اختصاصاته للؽٌر و ٌجوز لل

 453411برلم       25105125االول منفردا الحك بشراء وبٌع وتاجٌر العمارات والمنموالت والسٌارات ، تارٌخ : 

 مارن جورج برسوم دمٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارةو التولٌع للشرٌن االول منفردا / مارن جورج برسوم -  2660

دمٌان وله الحك فى التولٌع امام البنون والمصارؾ من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وحك االلتراض 

والرهن  وله الحك فى تفوٌض كل او بعض سلطاته و اختصاصاته للؽٌر و ٌجوز للشرٌن توكٌل الؽٌر فى االدارة الشركه وللشرٌن 

 453411برلم       25105125جٌر العمارات والمنموالت والسٌارات ، تارٌخ : االول منفردا الحك بشراء وبٌع وتا

    25105125زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2615

 252341برلم   

    25105125خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : زٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  2611

 252341برلم   

    25105125زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2612

 252341برلم   

    25105125روج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : زٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خ -  2613

 252341برلم   

    25105125زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2614

 252341برلم   

    25105125وج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : زٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خر -  2615

 252341برلم   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 341 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105125حسن على حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2616

 252341برلم   

    25105125ت كافه حمولها ، تارٌخ : حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلم -  2611

 252341برلم   

    25105125حسن على حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2611

 252341برلم   

    25105125ارٌخ : حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، ت -  2610

 252341برلم   

    25105125حسن على حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2615

 252341برلم   

    25105125حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2611

 252341برلم   

    25105125حسن على حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2612

 252341برلم   

    25105125حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2613

 252341برلم   

    25105125حسن على حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2614

 252341برلم   

    25105125حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2615

 252341برلم   

    25105125ن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : حسن على حس -  2616

 252341برلم   

    25105125حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2611

 252341برلم   

    25105125كة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شر -  2611

 252341برلم   

    25105125زٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2610

 252341برلم   

    25105125ة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شرك -  2605

 252341برلم   

    25105125زٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2601

 252341برلم   

    25105125تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شركة -  2602

 252341برلم   

    25105125زٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2603

 252341برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 340 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شركة  -  2604

الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع 

ٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصر

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341برلم       25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

زٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ  -  2605

الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع 

لالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر السلطات والصالحٌات ا

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341برلم       25105125نموالتها ، تارٌخ : تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لم

زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ  -  2606

واعمالها كما له اوسع الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها 

السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341برلم       25105125اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ :  تجارٌا او رهن

زٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ  -  2601

ك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الح

السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

وفى حدود اؼراضها و حك رهنها  منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون

 252341برلم       25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ  -  2601

ندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع الثانى  المه

السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

هم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك ل

 252341برلم       25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ زٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح -  2600

الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع 

ر السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصد

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341برلم       25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

رٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ حسن على حسن على  شركة تضامن  مدٌر و ش -  2155

الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع 

حها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصال

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341برلم       25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ حسن  -  2151

الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع 

التعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة و

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341برلم       25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

حسن على حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ  -  2152

الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 355 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

لصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر السلطات وا

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341برلم       25105125ن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اوره

حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ  -  2153

ها واعمالها كما له اوسع الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حسابات

السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341برلم       25105125رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : تجارٌا او 

حسن على حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ  -  2154

لتولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى ا

السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

دود اؼراضها و حك رهنها منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى ح

 252341برلم       25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ  -  2155

حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع  الثانى  المهندس / حسن على

السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

ض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلترا

 252341برلم       25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

ع للطرؾ حسن على حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌ -  2156

الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع 

السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

من اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها منه بعنوان الشركة وض

 252341برلم       25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

لتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة وا -  2151

الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع 

مال التى تصدر السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االع

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341برلم       25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

من  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ حسن على حسن على  شركة تضا -  2151

الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع 

امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ 

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341برلم       25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ  -  2150

الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع 

ثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر السلطات والصالحٌات الالزمة  لتم

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341برلم       25105125تارٌخ : تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، 

حسن على حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ  -  2115

ع الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوس

السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 351 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341برلم       25105125لعمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها ا

حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ  -  2111

كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع  الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى

السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

ا منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنه

 252341برلم       25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ  -  2112

ى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله ف

السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة 

 252341برلم       25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

رؾ زٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للط -  2113

الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع 

السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

راضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها منه بعنوان الشركة وضمن اؼ

 252341برلم       25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة  -  2114

الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع 

عمال التى تصدر السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون اال

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341برلم       25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ   زٌنب معن ابو الفرج دمحم -  2115

الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع 

مها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باس

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341م   برل    25105125تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : 

زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ  -  2116

الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة حساباتها واعمالها كما له اوسع 

حٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر السلطات والصال

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341برلم       25105125ٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : تجارٌا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن ح

زٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح/ ادارة الشركة والتولٌع للطرؾ  -  2111

ساباتها واعمالها كما له اوسع الثانى  المهندس / حسن على حسن على وله فى سبٌل ذلن الحك فى التولٌع عن الشركة وعلى كافة ح

السلطات والصالحٌات الالزمة  لتمثٌل الشركة والتعامل باسمها وتصرٌؾ امورها ومصالحها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

منه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم حك االلتراض باسم الشركة من كافة البنون وفى حدود اؼراضها و حك رهنها 

 252341برلم       25105125ا او رهن اى اصل من اصولها العمارٌة اورهن حٌازى لمنموالتها ، تارٌخ : تجارٌ

زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة  -  2111

    25105125ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  لها وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل

 252341برلم   
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زٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة  -  2110

    25105125توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  لها وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى

 252341برلم   

زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة  -  2125

    25105125فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : لها وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر 

 252341برلم   

زٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة  -  2121

    25105125ما ذكر ، تارٌخ :  لها وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض

 252341برلم   

زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة  -  2122

    25105125ٌخ : لها وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تار

 252341برلم   

زٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة  -  2123

    25105125لها وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 252341برلم   

حسن على حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة لها  -  2124

برلم       25105125وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

252341 

حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة لها  -  2125

برلم       25105125وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

252341 

ى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة لها حسن على حسن عل -  2126

برلم       25105125وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

252341 

و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة لها حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  2121

برلم       25105125وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

252341 

ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة لها  حسن على حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون -  2121

برلم       25105125وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

252341 

ٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة لها حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسه -  2120

برلم       25105125وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

252341 

وحة لها حسن على حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممن -  2135

برلم       25105125وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

252341 

حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة لها  -  2131

برلم       25105125النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  وتجدٌدها على

252341 
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حسن على حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة لها  -  2132

برلم       25105125م فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره وله

252341 

حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة لها  -  2133

برلم       25105125ى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك ف

252341 

حسن على حسن على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة لها  -  2134

برلم       25105125و بعض ما ذكر ، تارٌخ : وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل ا

252341 

حسن على حسن على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة لها  -  2135

برلم       25105125:  وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ

252341 

زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة  -  2136

    25105125لها وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 252341برلم   

زٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة  -  2131

    25105125لها وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 252341برلم   

زٌنب معن ابو الفرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة  -  2131

    25105125لها وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 252341برلم   

ٌنب معن ابو الفرج دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة ز -  2130

    25105125لها وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 252341برلم   

الفرج دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة زٌنب معن ابو  -  2145

    25105125لها وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 252341برلم   

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الصالح البنون ضمانا للمروض والتسهٌالت اإلئتمانٌة الممنوحة زٌنب معن ابو الفرج دمحم  ت -  2141

    25105125لها وتجدٌدها على النحو الذى ٌمرره ولهم فى سبٌل ذلن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 252341برلم   

و شرٌن  االدارة وحك التولٌع / موكله للطرؾ الثانى منفردا بشرط ان تكون احمد احمد دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  2142

االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها وله الحك فى التصرفات المانونٌه اخرى من رهن او 

دا دون الرجوع الى احد من الشركاء ، بٌع عمارات الشركة او الحصول على لروض للشركة من جمٌع البنون وله حك االدارة منفر

 412113برلم       25105125تارٌخ : 

رشدى وجٌه رشدى عزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن  -  2143

برلم       25105121اهٌم ( ، تارٌخ : والشرٌن االول حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه )وجٌه رشدى عزٌز ابر

340563 
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 354 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

رشدى وجٌه رشدى عزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن  -  2144

برلم       25105121والشرٌن االول حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه )وجٌه رشدى عزٌز ابراهٌم ( ، تارٌخ : 

340563 

فادى وجٌه رشدي عزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن  -  2145

برلم       25105121والشرٌن االول حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه )وجٌه رشدى عزٌز ابراهٌم ( ، تارٌخ : 

340563 

ادى وجٌه رشدي عزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ف -  2146

برلم       25105121والشرٌن االول حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركه )وجٌه رشدى عزٌز ابراهٌم ( ، تارٌخ : 

340563 

    25105121ضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رشدى وجٌه رشدى عزٌز  شركة ت -  2141

 340563برلم   

    25105121رشدى وجٌه رشدى عزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2141

 340563برلم   

    25105121ن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : فادى وجٌه رشدي عزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  2140

 340563برلم   

    25105121فادى وجٌه رشدي عزٌز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2155

 340563برلم   

ة وعضو منتدب  اوال / اعتماد تولٌع السٌد االستاذ محمود ابراهٌم فتحى خلٌل النحاس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  2151

/ محمود ابراهٌم فتحى خلٌل المائم باعمال رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب تولٌع اول على كافة الشٌكات المعامالت المصرفٌة 

االدارة والعضو المنتدب فى التولٌع المائم باعمال رئٌس مجلس  -ثانٌا / تفوٌض السٌد االستاذ / محمود ابراهٌم فتحى خلٌل النحاس  -

 15321برلم       25105121على عمود الرهن وااللتراض ، تارٌخ : 

محمود ابراهٌم فتحى خلٌل النحاس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اوال / اعتماد تولٌع السٌد االستاذ  -  2152

لس االدارة والعضو المنتدب تولٌع اول على كافة الشٌكات المعامالت المصرفٌة / محمود ابراهٌم فتحى خلٌل المائم باعمال رئٌس مج

المائم باعمال رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى التولٌع  -ثانٌا / تفوٌض السٌد االستاذ / محمود ابراهٌم فتحى خلٌل النحاس  -

 15321برلم       25105121على عمود الرهن وااللتراض ، تارٌخ : 

محمود ابراهٌم فتحى خلٌل النحاس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اوال / اعتماد تولٌع السٌد االستاذ  -  2153

/ محمود ابراهٌم فتحى خلٌل المائم باعمال رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب تولٌع اول على كافة الشٌكات المعامالت المصرفٌة 

المائم باعمال رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى التولٌع  -الستاذ / محمود ابراهٌم فتحى خلٌل النحاس ثانٌا / تفوٌض السٌد ا -

 15321برلم       25105121على عمود الرهن وااللتراض ، تارٌخ : 

طارق فوزى بدال من السٌد /  - 2510/4/2عاطؾ زكى ولسن  شركة تابعة مصرٌة مساهمة  مدٌر فرع  اعتبارا من  -  2154

 421556برلم       25105121حسٌن شافعى ، تارٌخ : 

بدال من  - 2510/4/2وائل سمٌر السٌد النشار  شركة تابعة مصرٌة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  اعتبارا من  -  2155

 421556برلم       25105121السٌد / طارق فوزى حسٌن شافعى ، تارٌخ : 

برلم       25105121شركة تابعة مصرٌة مساهمة  مدٌر فرع  فندق لومٌرٌدٌان ، تارٌخ : عاطؾ زكى ولسن   -  2156

421556 

وائل سمٌر السٌد النشار  شركة تابعة مصرٌة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  فندق لومٌرٌدٌان ، تارٌخ :  -  2151

 421556برلم       25105121
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 355 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

وٌمثل شركة كونسولرة للتوكٌالت التجارٌة     -مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى احمد حمدى عباس العوضى  شركة  -  2151

 15551برلم       25105121واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

وٌمثل شركة كونسولرة للتوكٌالت التجارٌة     -دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى  -  2150

 15551برلم       25105121ارات الفنٌة ، تارٌخ : واالستش

وٌمثل شركة كونسولرة للتوكٌالت     -اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى  -  2165

 15551برلم       25105121التجارٌة واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

وٌمثل شركة كونسولرة للتوكٌالت التجارٌة     -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى عصام ابوالحمد محمود   -  2161

 15551برلم       25105121واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

وٌمثل شركة كونسولرة للتوكٌالت التجارٌة     -عطا  عبدربه الشربٌنى العدل  شركة مساهمة  عضو منتدب  تنفٌذى  -  2162

 15551برلم       25105121الفنٌة ، تارٌخ :  واالستشارات

وٌمثل شركة كونسولرة     -اسماعٌل حسام الدٌن فاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى  -  2163

 15551برلم       25105121للتوكٌالت التجارٌة واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

وٌمثل شركة كونسولرة للتوكٌالت التجارٌة     -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  دمحم حسٌن على ابوالخٌر  -  2164

 15551برلم       25105121واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

وٌمثل شركة كونسولرة للتوكٌالت     -عمرو دمحم عبد الرحٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  2165

 15551برلم       25105121ستشارات الفنٌة ، تارٌخ : التجارٌة واال

ممثال عن شركة كونسوفرة للتوكٌالت    -احمد حمدى عباس العوضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفبذى  -  2166

 15551برلم       25105121التجارٌة واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة كونسوفرة للتوكٌالت    -شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفبذى  دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره  -  2161

 15551برلم       25105121التجارٌة واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة كونسوفرة    -اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تنفبذى  -  2161

 15551برلم       25105121التجارٌة واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ :  للتوكٌالت

ممثال عن شركة كونسوفرة للتوكٌالت التجارٌة    -عصام ابوالحمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفبذى  -  2160

 15551برلم       25105121واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة كونسوفرة للتوكٌالت التجارٌة    -ى العدل  شركة مساهمة  عضو منتدب  تنفبذى عطا  عبدربه الشربٌن -  2115

 15551برلم       25105121واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة كونسوفرة    -اسماعٌل حسام الدٌن فاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تنفبذى  -  2111

 15551برلم       25105121ٌالت التجارٌة واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : للتوك

ممثال عن شركة كونسوفرة للتوكٌالت التجارٌة    -دمحم حسٌن على ابوالخٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفبذى  -  2112

 15551برلم       25105121واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة كونسوفرة للتوكٌالت    -د الرحٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفبذى عمرو دمحم عب -  2113

 15551برلم       25105121التجارٌة واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

 وٌمثل شركة كونسولرة للتوكٌالت  -احمد حمدى عباس العوضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2114

 15551برلم       25105121التجارٌة واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

وٌمثل شركة كونسولرة للتوكٌالت   -دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2115

 15551برلم       25105121التجارٌة واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 
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وٌمثل شركة كونسولرة   - اٌمن كمال الدٌن لرة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذىاٌمان دمحم -  2116

 15551برلم       25105121للتوكٌالت التجارٌة واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

لتوكٌالت التجارٌة وٌمثل شركة كونسولرة ل  -عصام ابوالحمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2111

 15551برلم       25105121واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

وٌمثل شركة كونسولرة للتوكٌالت التجارٌة   -عطا  عبدربه الشربٌنى العدل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى -  2111

 15551برلم       25105121واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

وٌمثل شركة كونسولرة   -ام الدٌن فاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذىاسماعٌل حس -  2110

 15551برلم       25105121للتوكٌالت التجارٌة واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

رة للتوكٌالت التجارٌة وٌمثل شركة كونسول  -دمحم حسٌن على ابوالخٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2115

 15551برلم       25105121واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

وٌمثل شركة كونسولرة للتوكٌالت   -عمرو دمحم عبد الرحٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  2111

 15551برلم       25105121التجارٌة واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة كونسولرة للتوكٌالت    -احمد حمدى عباس العوضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2112

 15551برلم       25105121واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

سولرة للتوكٌالت ممثال عن شركة كون   -دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2113

 15551برلم       25105121واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة كونسولرة    -اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2114

 15551برلم       25105121للتوكٌالت واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة كونسولرة للتوكٌالت    -صام ابوالحمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ع -  2115

 15551برلم       25105121واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

ت ممثال عن شركة كونسولرة للتوكٌال   -عطا  عبدربه الشربٌنى العدل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى  -  2116

 15551برلم       25105121واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة    -اسماعٌل حسام الدٌن فاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2111

 15551برلم       25105121كونسولرة للتوكٌالت واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة كونسولرة للتوكٌالت    -ى ابوالخٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى دمحم حسٌن عل -  2111

 15551برلم       25105121واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

ت ممثال عن شركة كونسولرة للتوكٌال   -عمرو دمحم عبد الرحٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2110

 15551برلم       25105121واالستشارات الفنٌة ، تارٌخ : 

برلم       25105121احمد حمدى عباس العوضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  صؽار مساهمٌن ، تارٌخ :  -  2105

15551 

برلم       25105121دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  صؽار مساهمٌن ، تارٌخ :  -  2101

15551 

    25105121اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  صؽار مساهمٌن ، تارٌخ :  -  2102

 15551برلم   

 15551برلم       25105121عصام ابوالحمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  صؽار مساهمٌن ، تارٌخ :  -  2103
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 15551برلم       25105121عطا  عبدربه الشربٌنى العدل  شركة مساهمة  عضو منتدب  صؽار مساهمٌن ، تارٌخ :  -  2104

اسماعٌل حسام الدٌن فاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  صؽار مساهمٌن ، تارٌخ :  -  2105

 15551برلم       25105121

برلم       25105121الخٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  صؽار مساهمٌن ، تارٌخ : دمحم حسٌن على ابو -  2106

15551 

برلم       25105121عمرو دمحم عبد الرحٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  صؽار مساهمٌن ، تارٌخ :  -  2101

15551 

 15551برلم       25105121ة  مستمل ، تارٌخ : احمد حمدى عباس العوضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  2101

 15551برلم       25105121دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  2100

برلم       25105121اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  2155

15551 

 15551برلم       25105121عصام ابوالحمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  2151

 15551برلم       25105121عطا  عبدربه الشربٌنى العدل  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل ، تارٌخ :  -  2152

برلم       25105121شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ : اسماعٌل حسام الدٌن فاروق اسماعٌل   -  2153

15551 

 15551برلم       25105121دمحم حسٌن على ابوالخٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  2154

 15551برلم       25105121ٌخ : عمرو دمحم عبد الرحٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تار -  2155

 15551برلم       25105121احمد حمدى عباس العوضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  2156

 15551برلم       25105121دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  2151

برلم       25105121 اٌمن كمال الدٌن لرة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ : اٌمان دمحم -  2151

15551 

 15551برلم       25105121عصام ابوالحمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  2150

 15551برلم       25105121دب  مستمل ، تارٌخ : عطا  عبدربه الشربٌنى العدل  شركة مساهمة  عضو منت -  2115

برلم       25105121اسماعٌل حسام الدٌن فاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  2111

15551 

 15551   برلم    25105121دمحم حسٌن على ابوالخٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  2112

 15551برلم       25105121عمرو دمحم عبد الرحٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  2113

ممثال عن شركة كونسولرة للتوكٌالت التجارٌة  -احمد حمدى عباس العوضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى -  2114

تفوٌض السٌد المهندس / دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره)  -1-تصاصات االدارة على النحو التالى تحدٌد اخ -واالستشارات الفنٌة 

رئٌس مجلس االدارة( فى كافه التصرفات باسم الشركه ولحسابها وله فى ذلن اوسع السلطات مهما بلؽت المٌمة وعلى سبٌل المثال ال 

اٌضة واالٌجار والهبة والمسمة والفرز والتجنب واخذ حك االمتٌاز الحصر البٌع والشراء وااللرار والتبرع والبدل والمم

 15551برلم       25105121واالختصاص وشطبة سواء بالنسبة لالطٌان الزراعٌة او العمارات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 351 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

توكٌالت التجارٌة ممثال عن شركة كونسولرة لل -دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى -  2115

تفوٌض السٌد المهندس / دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره)  -1-تحدٌد اختصاصات االدارة على النحو التالى  -واالستشارات الفنٌة 

رئٌس مجلس االدارة( فى كافه التصرفات باسم الشركه ولحسابها وله فى ذلن اوسع السلطات مهما بلؽت المٌمة وعلى سبٌل المثال ال 

صر البٌع والشراء وااللرار والتبرع والبدل والمماٌضة واالٌجار والهبة والمسمة والفرز والتجنب واخذ حك االمتٌاز الح

 15551برلم       25105121واالختصاص وشطبة سواء بالنسبة لالطٌان الزراعٌة او العمارات ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة كونسولرة للتوكٌالت  -ب رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذىاٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  شركة مساهمة  نائ -  2116

تفوٌض السٌد المهندس / دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم  -1-تحدٌد اختصاصات االدارة على النحو التالى  -التجارٌة واالستشارات الفنٌة 

وسع السلطات مهما بلؽت المٌمة وعلى سبٌل لره) رئٌس مجلس االدارة( فى كافه التصرفات باسم الشركه ولحسابها وله فى ذلن ا

المثال ال الحصر البٌع والشراء وااللرار والتبرع والبدل والمماٌضة واالٌجار والهبة والمسمة والفرز والتجنب واخذ حك االمتٌاز 

 15551برلم       25105121واالختصاص وشطبة سواء بالنسبة لالطٌان الزراعٌة او العمارات ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة كونسولرة للتوكٌالت التجارٌة  -عصام ابوالحمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى -  2111

تفوٌض السٌد المهندس / دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره)  -1-تحدٌد اختصاصات االدارة على النحو التالى  -واالستشارات الفنٌة 

ت باسم الشركه ولحسابها وله فى ذلن اوسع السلطات مهما بلؽت المٌمة وعلى سبٌل المثال ال رئٌس مجلس االدارة( فى كافه التصرفا

الحصر البٌع والشراء وااللرار والتبرع والبدل والمماٌضة واالٌجار والهبة والمسمة والفرز والتجنب واخذ حك االمتٌاز 

 15551برلم       25105121رٌخ : واالختصاص وشطبة سواء بالنسبة لالطٌان الزراعٌة او العمارات ، تا

ممثال عن شركة كونسولرة للتوكٌالت التجارٌة  -عطا  عبدربه الشربٌنى العدل  شركة مساهمة  عضو منتدب  تنفٌذى -  2111

ه) تفوٌض السٌد المهندس / دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لر -1-تحدٌد اختصاصات االدارة على النحو التالى  -واالستشارات الفنٌة 

رئٌس مجلس االدارة( فى كافه التصرفات باسم الشركه ولحسابها وله فى ذلن اوسع السلطات مهما بلؽت المٌمة وعلى سبٌل المثال ال 

الحصر البٌع والشراء وااللرار والتبرع والبدل والمماٌضة واالٌجار والهبة والمسمة والفرز والتجنب واخذ حك االمتٌاز 

 15551برلم       25105121سبة لالطٌان الزراعٌة او العمارات ، تارٌخ : واالختصاص وشطبة سواء بالن

ممثال عن شركة كونسولرة  -اسماعٌل حسام الدٌن فاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى -  2110

تفوٌض السٌد المهندس / دمحم اٌمن كمال  -1-تحدٌد اختصاصات االدارة على النحو التالى  -للتوكٌالت التجارٌة واالستشارات الفنٌة 

الدٌن دمحم لره) رئٌس مجلس االدارة( فى كافه التصرفات باسم الشركه ولحسابها وله فى ذلن اوسع السلطات مهما بلؽت المٌمة وعلى 

فرز والتجنب واخذ حك سبٌل المثال ال الحصر البٌع والشراء وااللرار والتبرع والبدل والمماٌضة واالٌجار والهبة والمسمة وال

 15551برلم       25105121االمتٌاز واالختصاص وشطبة سواء بالنسبة لالطٌان الزراعٌة او العمارات ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة كونسولرة للتوكٌالت التجارٌة  -دمحم حسٌن على ابوالخٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى -  2125

تفوٌض السٌد المهندس / دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره)  -1-دٌد اختصاصات االدارة على النحو التالى تح -واالستشارات الفنٌة 

رئٌس مجلس االدارة( فى كافه التصرفات باسم الشركه ولحسابها وله فى ذلن اوسع السلطات مهما بلؽت المٌمة وعلى سبٌل المثال ال 

والمماٌضة واالٌجار والهبة والمسمة والفرز والتجنب واخذ حك االمتٌاز  الحصر البٌع والشراء وااللرار والتبرع والبدل

 15551برلم       25105121واالختصاص وشطبة سواء بالنسبة لالطٌان الزراعٌة او العمارات ، تارٌخ : 

ة للتوكٌالت ممثال عن شركة كونسولر -عمرو دمحم عبد الرحٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى -  2121

تفوٌض السٌد المهندس / دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم  -1-تحدٌد اختصاصات االدارة على النحو التالى  -التجارٌة واالستشارات الفنٌة 

لره) رئٌس مجلس االدارة( فى كافه التصرفات باسم الشركه ولحسابها وله فى ذلن اوسع السلطات مهما بلؽت المٌمة وعلى سبٌل 

الحصر البٌع والشراء وااللرار والتبرع والبدل والمماٌضة واالٌجار والهبة والمسمة والفرز والتجنب واخذ حك االمتٌاز  المثال ال

 15551برلم       25105121واالختصاص وشطبة سواء بالنسبة لالطٌان الزراعٌة او العمارات ، تارٌخ : 

ادارة  المبنٌة من شمك او محالت او جراجات وخالفة او  احمد حمدى عباس العوضى  شركة مساهمة  عضو مجلس -  2122

االراضى الفضاء او السٌارات او المعدات او لطع الؽٌار او االصول الخاصة بالشركة والصلح والتنازل عن الحموق من ا ى نوع 

ذكر وما لم ٌذكر االبتدائٌة منها  كانت وؼٌر ذلن من التصرفات وذلن لكافة العمارات والمنموالت والتولٌع على جمٌع انواع العمود ما

او النهائٌة ودفع الثمن ولبضة واخذ واعطاء المخالصات وجمٌع التصرفات الناللة للملكٌة او الممٌدة لها بما فى ذلن انواع عمود 

 15551برلم       25105121الشطب او االلرارات المتعلمة بهذة التصرفات وفى بٌع ، تارٌخ : 

مال الدٌن دمحم لره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المبنٌة من شمك او محالت او جراجات وخالفة او دمحم اٌمن ك -  2123

االراضى الفضاء او السٌارات او المعدات او لطع الؽٌار او االصول الخاصة بالشركة والصلح والتنازل عن الحموق من ا ى نوع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 350 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

لمنموالت والتولٌع على جمٌع انواع العمود ما ذكر وما لم ٌذكر االبتدائٌة منها كانت وؼٌر ذلن من التصرفات وذلن لكافة العمارات وا

او النهائٌة ودفع الثمن ولبضة واخذ واعطاء المخالصات وجمٌع التصرفات الناللة للملكٌة او الممٌدة لها بما فى ذلن انواع عمود 

 15551برلم       25105121الشطب او االلرارات المتعلمة بهذة التصرفات وفى بٌع ، تارٌخ : 

اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبنٌة من شمك او محالت او جراجات وخالفة  -  2124

او االراضى الفضاء او السٌارات او المعدات او لطع الؽٌار او االصول الخاصة بالشركة والصلح والتنازل عن الحموق من ا ى 

كانت وؼٌر ذلن من التصرفات وذلن لكافة العمارات والمنموالت والتولٌع على جمٌع انواع العمود ما ذكر وما لم ٌذكر االبتدائٌة نوع 

منها او النهائٌة ودفع الثمن ولبضة واخذ واعطاء المخالصات وجمٌع التصرفات الناللة للملكٌة او الممٌدة لها بما فى ذلن انواع عمود 

 15551برلم       25105121ارات المتعلمة بهذة التصرفات وفى بٌع ، تارٌخ : الشطب او االلر

عصام ابوالحمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المبنٌة من شمك او محالت او جراجات وخالفة او االراضى  -  2125

والتنازل عن الحموق من ا ى نوع كانت وؼٌر  الفضاء او السٌارات او المعدات او لطع الؽٌار او االصول الخاصة بالشركة والصلح

ذلن من التصرفات وذلن لكافة العمارات والمنموالت والتولٌع على جمٌع انواع العمود ما ذكر وما لم ٌذكر االبتدائٌة منها او النهائٌة 

ى ذلن انواع عمود الشطب او ودفع الثمن ولبضة واخذ واعطاء المخالصات وجمٌع التصرفات الناللة للملكٌة او الممٌدة لها بما ف

 15551برلم       25105121االلرارات المتعلمة بهذة التصرفات وفى بٌع ، تارٌخ : 

عطا  عبدربه الشربٌنى العدل  شركة مساهمة  عضو منتدب  المبنٌة من شمك او محالت او جراجات وخالفة او  -  2126

ر او االصول الخاصة بالشركة والصلح والتنازل عن الحموق من ا ى نوع االراضى الفضاء او السٌارات او المعدات او لطع الؽٌا

كانت وؼٌر ذلن من التصرفات وذلن لكافة العمارات والمنموالت والتولٌع على جمٌع انواع العمود ما ذكر وما لم ٌذكر االبتدائٌة منها 

اللة للملكٌة او الممٌدة لها بما فى ذلن انواع عمود او النهائٌة ودفع الثمن ولبضة واخذ واعطاء المخالصات وجمٌع التصرفات الن

 15551برلم       25105121الشطب او االلرارات المتعلمة بهذة التصرفات وفى بٌع ، تارٌخ : 

اسماعٌل حسام الدٌن فاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  المبنٌة من شمك او محالت او جراجات  -  2121

االراضى الفضاء او السٌارات او المعدات او لطع الؽٌار او االصول الخاصة بالشركة والصلح والتنازل عن الحموق من وخالفة او 

ا ى نوع كانت وؼٌر ذلن من التصرفات وذلن لكافة العمارات والمنموالت والتولٌع على جمٌع انواع العمود ما ذكر وما لم ٌذكر 

ثمن ولبضة واخذ واعطاء المخالصات وجمٌع التصرفات الناللة للملكٌة او الممٌدة لها بما فى ذلن االبتدائٌة منها او النهائٌة ودفع ال

 15551برلم       25105121انواع عمود الشطب او االلرارات المتعلمة بهذة التصرفات وفى بٌع ، تارٌخ : 

شمك او محالت او جراجات وخالفة او  دمحم حسٌن على ابوالخٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المبنٌة من -  2121

االراضى الفضاء او السٌارات او المعدات او لطع الؽٌار او االصول الخاصة بالشركة والصلح والتنازل عن الحموق من ا ى نوع 

البتدائٌة منها كانت وؼٌر ذلن من التصرفات وذلن لكافة العمارات والمنموالت والتولٌع على جمٌع انواع العمود ما ذكر وما لم ٌذكر ا

او النهائٌة ودفع الثمن ولبضة واخذ واعطاء المخالصات وجمٌع التصرفات الناللة للملكٌة او الممٌدة لها بما فى ذلن انواع عمود 

 15551برلم       25105121الشطب او االلرارات المتعلمة بهذة التصرفات وفى بٌع ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المبنٌة من شمك او محالت او جراجات وخالفة او  عمرو دمحم عبد الرحٌم عبدهللا  -  2120

االراضى الفضاء او السٌارات او المعدات او لطع الؽٌار او االصول الخاصة بالشركة والصلح والتنازل عن الحموق من ا ى نوع 

ى جمٌع انواع العمود ما ذكر وما لم ٌذكر االبتدائٌة منها كانت وؼٌر ذلن من التصرفات وذلن لكافة العمارات والمنموالت والتولٌع عل

او النهائٌة ودفع الثمن ولبضة واخذ واعطاء المخالصات وجمٌع التصرفات الناللة للملكٌة او الممٌدة لها بما فى ذلن انواع عمود 

 15551برلم       25105121الشطب او االلرارات المتعلمة بهذة التصرفات وفى بٌع ، تارٌخ : 

احمد حمدى عباس العوضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وشراء وابدال واستبدال االوراق المالٌة واالسهم  -  2135

والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها والتعالد مع نفسة والتنازل عن التراخٌص للوحدات المباعة واستخراج رخص السٌارات 

ودفع ا لرسوم   والتامٌنات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة وكافة اجراءات المرور وتجدٌدها سنوٌا واستخراج شهادات البٌانات 

والتولٌع على العمود واالوراق الخاصة بذلن وؼٌر ذلن من التصرفات مهما بلؽت لٌمة التصرؾ وبدون حد الصى وتمثٌل الشركة 

 15551برلم       25105121ٌة ، تارٌخ : امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة امام الجهات التال

دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وشراء وابدال واستبدال االوراق المالٌة واالسهم  -  2131

رات والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها والتعالد مع نفسة والتنازل عن التراخٌص للوحدات المباعة واستخراج رخص السٌا

وتجدٌدها سنوٌا واستخراج شهادات البٌانات ودفع ا لرسوم   والتامٌنات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة وكافة اجراءات المرور 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 365 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

والتولٌع على العمود واالوراق الخاصة بذلن وؼٌر ذلن من التصرفات مهما بلؽت لٌمة التصرؾ وبدون حد الصى وتمثٌل الشركة 

 15551برلم       25105121ٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة امام الجهات التالٌة ، تارٌخ : امام كافة الجهات الرسم

اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وشراء وابدال واستبدال االوراق المالٌة  -  2132

ازل عن التراخٌص للوحدات المباعة واستخراج رخص واالسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها والتعالد مع نفسة والتن

السٌارات وتجدٌدها سنوٌا واستخراج شهادات البٌانات ودفع ا لرسوم   والتامٌنات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة وكافة اجراءات 

وبدون حد الصى وتمثٌل المرور والتولٌع على العمود واالوراق الخاصة بذلن وؼٌر ذلن من التصرفات مهما بلؽت لٌمة التصرؾ 

 15551برلم       25105121الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة امام الجهات التالٌة ، تارٌخ : 

عصام ابوالحمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وشراء وابدال واستبدال االوراق المالٌة واالسهم والسندات  -  2133

تها وبٌعها والتعالد مع نفسة والتنازل عن التراخٌص للوحدات المباعة واستخراج رخص السٌارات وتجدٌدها سنوٌا وصرؾ كوبونا

واستخراج شهادات البٌانات ودفع ا لرسوم   والتامٌنات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة وكافة اجراءات المرور والتولٌع على 

ن التصرفات مهما بلؽت لٌمة التصرؾ وبدون حد الصى وتمثٌل الشركة امام كافة العمود واالوراق الخاصة بذلن وؼٌر ذلن م

 15551برلم       25105121الجهات الرسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة امام الجهات التالٌة ، تارٌخ : 

لمالٌة واالسهم والسندات عطا  عبدربه الشربٌنى العدل  شركة مساهمة  عضو منتدب  وشراء وابدال واستبدال االوراق ا -  2134

وصرؾ كوبوناتها وبٌعها والتعالد مع نفسة والتنازل عن التراخٌص للوحدات المباعة واستخراج رخص السٌارات وتجدٌدها سنوٌا 

واستخراج شهادات البٌانات ودفع ا لرسوم   والتامٌنات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة وكافة اجراءات المرور والتولٌع على 

مود واالوراق الخاصة بذلن وؼٌر ذلن من التصرفات مهما بلؽت لٌمة التصرؾ وبدون حد الصى وتمثٌل الشركة امام كافة الع

 15551برلم       25105121الجهات الرسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة امام الجهات التالٌة ، تارٌخ : 

ائب رئٌس مجلس ادارة  وشراء وابدال واستبدال االوراق المالٌة اسماعٌل حسام الدٌن فاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  ن -  2135

واالسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها والتعالد مع نفسة والتنازل عن التراخٌص للوحدات المباعة واستخراج رخص 

لوحات المعدنٌة وكافة اجراءات السٌارات وتجدٌدها سنوٌا واستخراج شهادات البٌانات ودفع ا لرسوم   والتامٌنات وتؽٌٌر وتحوٌل ال

المرور والتولٌع على العمود واالوراق الخاصة بذلن وؼٌر ذلن من التصرفات مهما بلؽت لٌمة التصرؾ وبدون حد الصى وتمثٌل 

 15551برلم       25105121الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة امام الجهات التالٌة ، تارٌخ : 

دمحم حسٌن على ابوالخٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وشراء وابدال واستبدال االوراق المالٌة واالسهم والسندات  -  2136

وصرؾ كوبوناتها وبٌعها والتعالد مع نفسة والتنازل عن التراخٌص للوحدات المباعة واستخراج رخص السٌارات وتجدٌدها سنوٌا 

لرسوم   والتامٌنات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة وكافة اجراءات المرور والتولٌع على  واستخراج شهادات البٌانات ودفع ا

العمود واالوراق الخاصة بذلن وؼٌر ذلن من التصرفات مهما بلؽت لٌمة التصرؾ وبدون حد الصى وتمثٌل الشركة امام كافة 

 15551برلم       25105121ارٌخ : الجهات الرسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة امام الجهات التالٌة ، ت

عمرو دمحم عبد الرحٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وشراء وابدال واستبدال االوراق المالٌة واالسهم  -  2131

والسندات وصرؾ كوبوناتها وبٌعها والتعالد مع نفسة والتنازل عن التراخٌص للوحدات المباعة واستخراج رخص السٌارات 

ٌدها سنوٌا واستخراج شهادات البٌانات ودفع ا لرسوم   والتامٌنات وتؽٌٌر وتحوٌل اللوحات المعدنٌة وكافة اجراءات المرور وتجد

والتولٌع على العمود واالوراق الخاصة بذلن وؼٌر ذلن من التصرفات مهما بلؽت لٌمة التصرؾ وبدون حد الصى وتمثٌل الشركة 

 15551برلم       25105121ومٌة والؽٌر حكومٌة امام الجهات التالٌة ، تارٌخ : امام كافة الجهات الرسمٌة والحك

الهٌئة العامة للرلابة  -احمد حمدى عباس العوضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على سبٌل المثال ال الحصر  -  2131

وجمٌع لطاعات مصالح التسجٌل التجارى  - مصلحة الضرائب المصرٌة -مصلحة الجمارن  -الهٌئة العامة لالستثمار  -المالٌة 

والؽرلة التجارٌة والشهر العمارى وادارة المرور والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة وكافة االشخاص االعتبارٌة  العامة والخاصة 

الحك فى تفوٌض وتوكٌل وكافة االشخاص الطبٌعٌن وامام جمٌع الجهات الرسمٌة واالدارٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بالدولة ولة 

 15551برلم       25105121الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فى السلطات المشار الٌها اعالة ، تارٌخ : 

الهٌئة العامة للرلابة  -دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على سبٌل المثال ال الحصر  -  2130

وجمٌع لطاعات مصالح التسجٌل التجارى  -مصلحة الضرائب المصرٌة  -مصلحة الجمارن  -ستثمار الهٌئة العامة لال -المالٌة 

والؽرلة التجارٌة والشهر العمارى وادارة المرور والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة وكافة االشخاص االعتبارٌة  العامة والخاصة 

واالدارٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بالدولة ولة الحك فى تفوٌض وتوكٌل  وكافة االشخاص الطبٌعٌن وامام جمٌع الجهات الرسمٌة

 15551برلم       25105121الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فى السلطات المشار الٌها اعالة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 361 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

الهٌئة العامة  -صر اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  على سبٌل المثال ال الح -  2145

وجمٌع لطاعات مصالح التسجٌل  -مصلحة الضرائب المصرٌة  -مصلحة الجمارن  -الهٌئة العامة لالستثمار  -للرلابة المالٌة 

التجارى والؽرلة التجارٌة والشهر العمارى وادارة المرور والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة وكافة االشخاص االعتبارٌة  العامة 

خاصة وكافة االشخاص الطبٌعٌن وامام جمٌع الجهات الرسمٌة واالدارٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بالدولة ولة الحك فى تفوٌض وال

 15551برلم       25105121وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فى السلطات المشار الٌها اعالة ، تارٌخ : 

 -الهٌئة العامة للرلابة المالٌة  -و مجلس ادارة  على سبٌل المثال ال الحصر عصام ابوالحمد محمود  شركة مساهمة  عض -  2141

وجمٌع لطاعات مصالح التسجٌل التجارى والؽرلة  -مصلحة الضرائب المصرٌة  -مصلحة الجمارن  -الهٌئة العامة لالستثمار 

وكافة االشخاص االعتبارٌة  العامة والخاصة وكافة التجارٌة والشهر العمارى وادارة المرور والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة 

االشخاص الطبٌعٌن وامام جمٌع الجهات الرسمٌة واالدارٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بالدولة ولة الحك فى تفوٌض وتوكٌل الؽٌر 

 15551برلم       25105121فى كل او بعض ما ذكر فى السلطات المشار الٌها اعالة ، تارٌخ : 

 -الهٌئة العامة للرلابة المالٌة  -عطا  عبدربه الشربٌنى العدل  شركة مساهمة  عضو منتدب  على سبٌل المثال ال الحصر  -  2142

وجمٌع لطاعات مصالح التسجٌل التجارى والؽرلة  -مصلحة الضرائب المصرٌة  -مصلحة الجمارن  -الهٌئة العامة لالستثمار 

ر والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة وكافة االشخاص االعتبارٌة  العامة والخاصة وكافة التجارٌة والشهر العمارى وادارة المرو

االشخاص الطبٌعٌن وامام جمٌع الجهات الرسمٌة واالدارٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بالدولة ولة الحك فى تفوٌض وتوكٌل الؽٌر 

 15551برلم       25105121ٌخ : فى كل او بعض ما ذكر فى السلطات المشار الٌها اعالة ، تار

الهٌئة  -اسماعٌل حسام الدٌن فاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  على سبٌل المثال ال الحصر  -  2143

ٌل وجمٌع لطاعات مصالح التسج -مصلحة الضرائب المصرٌة  -مصلحة الجمارن  -الهٌئة العامة لالستثمار  -العامة للرلابة المالٌة 

التجارى والؽرلة التجارٌة والشهر العمارى وادارة المرور والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة وكافة االشخاص االعتبارٌة  العامة 

والخاصة وكافة االشخاص الطبٌعٌن وامام جمٌع الجهات الرسمٌة واالدارٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بالدولة ولة الحك فى تفوٌض 

 15551برلم       25105121فى كل او بعض ما ذكر فى السلطات المشار الٌها اعالة ، تارٌخ : وتوكٌل الؽٌر 

 -الهٌئة العامة للرلابة المالٌة  -دمحم حسٌن على ابوالخٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على سبٌل المثال ال الحصر  -  2144

وجمٌع لطاعات مصالح التسجٌل التجارى والؽرلة  -رائب المصرٌة مصلحة الض -مصلحة الجمارن  -الهٌئة العامة لالستثمار 

التجارٌة والشهر العمارى وادارة المرور والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة وكافة االشخاص االعتبارٌة  العامة والخاصة وكافة 

بالدولة ولة الحك فى تفوٌض وتوكٌل الؽٌر االشخاص الطبٌعٌن وامام جمٌع الجهات الرسمٌة واالدارٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 15551برلم       25105121فى كل او بعض ما ذكر فى السلطات المشار الٌها اعالة ، تارٌخ : 

الهٌئة العامة للرلابة  -عمرو دمحم عبد الرحٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على سبٌل المثال ال الحصر  -  2145

وجمٌع لطاعات مصالح التسجٌل التجارى  -مصلحة الضرائب المصرٌة  -مصلحة الجمارن  -العامة لالستثمار  الهٌئة -المالٌة 

والؽرلة التجارٌة والشهر العمارى وادارة المرور والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة وكافة االشخاص االعتبارٌة  العامة والخاصة 

ات الرسمٌة واالدارٌة والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بالدولة ولة الحك فى تفوٌض وتوكٌل وكافة االشخاص الطبٌعٌن وامام جمٌع الجه

 15551برلم       25105121الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فى السلطات المشار الٌها اعالة ، تارٌخ : 

ٌكون  -2ة او للؽٌر احمد حمدى عباس العوضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وللوكٌل ان ٌبرم التصرؾ لنفس -  2146

لرئٌس مجلس االدارة حك التولٌع على عمود االستدانة من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة وعمود المرض  والرهن من البنون نٌابة عن 

الشركة بتولٌع منفرد مهما بلؽت لٌمة ذلن فى كل حالة وبدون حد الصى وكافة عملٌات البنون من ودٌعة نمود ودٌعة الصكون 

 -3الخزائن  ورهن االوراق المالٌة والنمل المصرفى  واالعتمادات المستندٌة والخصم وخطابات الضمان والحساب الجارى  وتاجٌر

 15551برلم       25105121منفردا ممارسة كافة السلطات االدارٌة ، تارٌخ :  -للعضو المنتدب بالشركة 

ٌكون  -2رئٌس مجلس ادارة  وللوكٌل ان ٌبرم التصرؾ لنفسة او للؽٌر دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره  شركة مساهمة   -  2141

لرئٌس مجلس االدارة حك التولٌع على عمود االستدانة من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة وعمود المرض  والرهن من البنون نٌابة عن 

ٌات البنون من ودٌعة نمود ودٌعة الصكون الشركة بتولٌع منفرد مهما بلؽت لٌمة ذلن فى كل حالة وبدون حد الصى وكافة عمل

 -3وتاجٌر الخزائن  ورهن االوراق المالٌة والنمل المصرفى  واالعتمادات المستندٌة والخصم وخطابات الضمان والحساب الجارى 

 15551برلم       25105121منفردا ممارسة كافة السلطات االدارٌة ، تارٌخ :  -للعضو المنتدب بالشركة 

 -2اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وللوكٌل ان ٌبرم التصرؾ لنفسة او للؽٌر  -  2141

ٌكون لرئٌس مجلس االدارة حك التولٌع على عمود االستدانة من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة وعمود المرض  والرهن من البنون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 362 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

ا بلؽت لٌمة ذلن فى كل حالة وبدون حد الصى وكافة عملٌات البنون من ودٌعة نمود ودٌعة نٌابة عن الشركة بتولٌع منفرد مهم

الصكون وتاجٌر الخزائن  ورهن االوراق المالٌة والنمل المصرفى  واالعتمادات المستندٌة والخصم وخطابات الضمان والحساب 

 15551برلم       25105121دارٌة ، تارٌخ : منفردا ممارسة كافة السلطات اال -للعضو المنتدب بالشركة  -3الجارى 

ٌكون لرئٌس  -2عصام ابوالحمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وللوكٌل ان ٌبرم التصرؾ لنفسة او للؽٌر  -  2140

نٌابة عن  مجلس االدارة حك التولٌع على عمود االستدانة من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة وعمود المرض  والرهن من البنون

الشركة بتولٌع منفرد مهما بلؽت لٌمة ذلن فى كل حالة وبدون حد الصى وكافة عملٌات البنون من ودٌعة نمود ودٌعة الصكون 

 -3وتاجٌر الخزائن  ورهن االوراق المالٌة والنمل المصرفى  واالعتمادات المستندٌة والخصم وخطابات الضمان والحساب الجارى 

 15551برلم       25105121منفردا ممارسة كافة السلطات االدارٌة ، تارٌخ :  -ة للعضو المنتدب بالشرك

ٌكون لرئٌس  -2عطا  عبدربه الشربٌنى العدل  شركة مساهمة  عضو منتدب  وللوكٌل ان ٌبرم التصرؾ لنفسة او للؽٌر  -  2155

مانٌة وعمود المرض  والرهن من البنون نٌابة عن مجلس االدارة حك التولٌع على عمود االستدانة من البنون والتسهٌالت االئت

الشركة بتولٌع منفرد مهما بلؽت لٌمة ذلن فى كل حالة وبدون حد الصى وكافة عملٌات البنون من ودٌعة نمود ودٌعة الصكون 

 -3حساب الجارى وتاجٌر الخزائن  ورهن االوراق المالٌة والنمل المصرفى  واالعتمادات المستندٌة والخصم وخطابات الضمان وال

 15551برلم       25105121منفردا ممارسة كافة السلطات االدارٌة ، تارٌخ :  -للعضو المنتدب بالشركة 

اسماعٌل حسام الدٌن فاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وللوكٌل ان ٌبرم التصرؾ لنفسة او  -  2151

لتولٌع على عمود االستدانة من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة وعمود المرض  والرهن من ٌكون لرئٌس مجلس االدارة حك ا -2للؽٌر 

البنون نٌابة عن الشركة بتولٌع منفرد مهما بلؽت لٌمة ذلن فى كل حالة وبدون حد الصى وكافة عملٌات البنون من ودٌعة نمود 

رفى  واالعتمادات المستندٌة والخصم وخطابات الضمان ودٌعة الصكون وتاجٌر الخزائن  ورهن االوراق المالٌة والنمل المص

 15551برلم       25105121منفردا ممارسة كافة السلطات االدارٌة ، تارٌخ :  -للعضو المنتدب بالشركة  -3والحساب الجارى 

ٌكون لرئٌس  -2لؽٌر دمحم حسٌن على ابوالخٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وللوكٌل ان ٌبرم التصرؾ لنفسة او ل -  2152

مجلس االدارة حك التولٌع على عمود االستدانة من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة وعمود المرض  والرهن من البنون نٌابة عن 

الشركة بتولٌع منفرد مهما بلؽت لٌمة ذلن فى كل حالة وبدون حد الصى وكافة عملٌات البنون من ودٌعة نمود ودٌعة الصكون 

 -3ئن  ورهن االوراق المالٌة والنمل المصرفى  واالعتمادات المستندٌة والخصم وخطابات الضمان والحساب الجارى وتاجٌر الخزا

 15551برلم       25105121منفردا ممارسة كافة السلطات االدارٌة ، تارٌخ :  -للعضو المنتدب بالشركة 

ٌكون  -2س ادارة  وللوكٌل ان ٌبرم التصرؾ لنفسة او للؽٌر عمرو دمحم عبد الرحٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجل -  2153

لرئٌس مجلس االدارة حك التولٌع على عمود االستدانة من البنون والتسهٌالت االئتمانٌة وعمود المرض  والرهن من البنون نٌابة عن 

ون من ودٌعة نمود ودٌعة الصكون الشركة بتولٌع منفرد مهما بلؽت لٌمة ذلن فى كل حالة وبدون حد الصى وكافة عملٌات البن

 -3وتاجٌر الخزائن  ورهن االوراق المالٌة والنمل المصرفى  واالعتمادات المستندٌة والخصم وخطابات الضمان والحساب الجارى 

 15551برلم       25105121منفردا ممارسة كافة السلطات االدارٌة ، تارٌخ :  -للعضو المنتدب بالشركة 

ى عباس العوضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واعمال االدارة وشئون العاملٌن والشئون الفنٌة وكافة احمد حمد -  2154

للعضو المنتدب  -4بصفة دورٌة بما تم من اعمال  -االعمال المرتبطة بها على ان ٌتم اخطار السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة 

نائب رئٌس مجلس االدارة كافة السلطات المفوض بها رئٌس  -ٌمن كمال الدٌن لرة مجتمعا مع االستاذة / اٌمان دمحم ا -بالشركة 

نائب  -وتولٌع االستاذة / اٌمان دمحم  اٌمن كمال الدٌن دمحم لرة  -تولٌع اول  -على ان ٌكون تولٌع العضو المنتدب  -مجلس االدارة 

 15551برلم       25105121للعضو المنتدب ، تارٌخ :  -5 -تولٌع ثان  -رئٌس مجلس االدارة 

دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واعمال االدارة وشئون العاملٌن والشئون الفنٌة وكافة  -  2155

منتدب للعضو ال -4بصفة دورٌة بما تم من اعمال  -االعمال المرتبطة بها على ان ٌتم اخطار السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة 

نائب رئٌس مجلس االدارة كافة السلطات المفوض بها رئٌس  -مجتمعا مع االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  -بالشركة 

نائب  -وتولٌع االستاذة / اٌمان دمحم  اٌمن كمال الدٌن دمحم لرة  -تولٌع اول  -على ان ٌكون تولٌع العضو المنتدب  -مجلس االدارة 

 15551برلم       25105121للعضو المنتدب ، تارٌخ :  -5 -تولٌع ثان  -الدارة رئٌس مجلس ا

اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  واعمال االدارة وشئون العاملٌن والشئون الفنٌة  -  2156

للعضو  -4بصفة دورٌة بما تم من اعمال  -س مجلس االدارة وكافة االعمال المرتبطة بها على ان ٌتم اخطار السٌد المهندس / رئٌ

نائب رئٌس مجلس االدارة كافة السلطات المفوض بها  -مجتمعا مع االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  -المنتدب بالشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 363 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 -اٌمان دمحم  اٌمن كمال الدٌن دمحم لرة وتولٌع االستاذة /  -تولٌع اول  -على ان ٌكون تولٌع العضو المنتدب  -رئٌس مجلس االدارة 

 15551برلم       25105121للعضو المنتدب ، تارٌخ :  -5 -تولٌع ثان  -نائب رئٌس مجلس االدارة 

عصام ابوالحمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واعمال االدارة وشئون العاملٌن والشئون الفنٌة وكافة  -  2151

للعضو المنتدب  -4بصفة دورٌة بما تم من اعمال  -ا على ان ٌتم اخطار السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة االعمال المرتبطة به

نائب رئٌس مجلس االدارة كافة السلطات المفوض بها رئٌس  -مجتمعا مع االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  -بالشركة 

نائب  -وتولٌع االستاذة / اٌمان دمحم  اٌمن كمال الدٌن دمحم لرة  -تولٌع اول  -منتدب على ان ٌكون تولٌع العضو ال -مجلس االدارة 

 15551برلم       25105121للعضو المنتدب ، تارٌخ :  -5 -تولٌع ثان  -رئٌس مجلس االدارة 

والشئون الفنٌة وكافة عطا  عبدربه الشربٌنى العدل  شركة مساهمة  عضو منتدب  واعمال االدارة وشئون العاملٌن  -  2151

للعضو المنتدب  -4بصفة دورٌة بما تم من اعمال  -االعمال المرتبطة بها على ان ٌتم اخطار السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة 

نائب رئٌس مجلس االدارة كافة السلطات المفوض بها رئٌس  -مجتمعا مع االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  -بالشركة 

نائب  -وتولٌع االستاذة / اٌمان دمحم  اٌمن كمال الدٌن دمحم لرة  -تولٌع اول  -على ان ٌكون تولٌع العضو المنتدب  -جلس االدارة م

 15551برلم       25105121للعضو المنتدب ، تارٌخ :  -5 -تولٌع ثان  -رئٌس مجلس االدارة 

همة  نائب رئٌس مجلس ادارة  واعمال االدارة وشئون العاملٌن اسماعٌل حسام الدٌن فاروق اسماعٌل  شركة مسا -  2150

بصفة دورٌة بما تم من  -والشئون الفنٌة وكافة االعمال المرتبطة بها على ان ٌتم اخطار السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة 

نائب رئٌس مجلس االدارة كافة  -ة مجتمعا مع االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لر -للعضو المنتدب بالشركة  -4اعمال 

وتولٌع االستاذة / اٌمان دمحم  اٌمن  -تولٌع اول  -على ان ٌكون تولٌع العضو المنتدب  -السلطات المفوض بها رئٌس مجلس االدارة 

 15551 برلم      25105121للعضو المنتدب ، تارٌخ :  -5 -تولٌع ثان  -نائب رئٌس مجلس االدارة  -كمال الدٌن دمحم لرة 

دمحم حسٌن على ابوالخٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واعمال االدارة وشئون العاملٌن والشئون الفنٌة وكافة  -  2165

للعضو المنتدب  -4بصفة دورٌة بما تم من اعمال  -االعمال المرتبطة بها على ان ٌتم اخطار السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة 

نائب رئٌس مجلس االدارة كافة السلطات المفوض بها رئٌس  -االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  مجتمعا مع -بالشركة 

نائب  -وتولٌع االستاذة / اٌمان دمحم  اٌمن كمال الدٌن دمحم لرة  -تولٌع اول  -على ان ٌكون تولٌع العضو المنتدب  -مجلس االدارة 

 15551برلم       25105121لعضو المنتدب ، تارٌخ : ل -5 -تولٌع ثان  -رئٌس مجلس االدارة 

عمرو دمحم عبد الرحٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واعمال االدارة وشئون العاملٌن والشئون الفنٌة وكافة  -  2161

للعضو المنتدب  -4م من اعمال بصفة دورٌة بما ت -االعمال المرتبطة بها على ان ٌتم اخطار السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة 

نائب رئٌس مجلس االدارة كافة السلطات المفوض بها رئٌس  -مجتمعا مع االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  -بالشركة 

نائب  -لرة وتولٌع االستاذة / اٌمان دمحم  اٌمن كمال الدٌن دمحم  -تولٌع اول  -على ان ٌكون تولٌع العضو المنتدب  -مجلس االدارة 

 15551برلم       25105121للعضو المنتدب ، تارٌخ :  -5 -تولٌع ثان  -رئٌس مجلس االدارة 

رئٌس لطاع  -1حك التولٌع مجتمعا مع اى من  -احمد حمدى عباس العوضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2162

نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة للشركة وذلن فى  -3للشركة او رئٌس لطاع االحتٌاجات  -2الشئون المالٌة واالدارٌة للشركة او 

وتولٌع اى من رئٌس لطاع الشئون  -تولٌع اول  -ثالثمائة الؾ جنٌها وعلى ان ٌكون تولٌع العضو المنتدب  355555حدود مبلػ 

تفوٌض االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن  -6ثان تولٌع  -المالٌة واالدارٌة او مستشار لطاع االحنٌاجات او نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة 

 15551برلم       25105121نائب رئٌس مجلس االدارة حك التولٌع ، تارٌخ :  -كمال الدٌن دمحم لرة 

رئٌس لطاع  -1حك التولٌع مجتمعا مع اى من  -دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  2163

نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة للشركة وذلن فى  -3رئٌس لطاع االحتٌاجات للشركة او  -2واالدارٌة للشركة او  الشئون المالٌة

وتولٌع اى من رئٌس لطاع الشئون  -تولٌع اول  -ثالثمائة الؾ جنٌها وعلى ان ٌكون تولٌع العضو المنتدب  355555حدود مبلػ 

تفوٌض االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن  -6تولٌع ثان  -جات او نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة المالٌة واالدارٌة او مستشار لطاع االحنٌا

 15551برلم       25105121نائب رئٌس مجلس االدارة حك التولٌع ، تارٌخ :  -كمال الدٌن دمحم لرة 

رئٌس  -1التولٌع مجتمعا مع اى من حك  -اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  2164

نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة للشركة وذلن  -3رئٌس لطاع االحتٌاجات للشركة او  -2لطاع الشئون المالٌة واالدارٌة للشركة او 

طاع وتولٌع اى من رئٌس ل -تولٌع اول  -ثالثمائة الؾ جنٌها وعلى ان ٌكون تولٌع العضو المنتدب  355555فى حدود مبلػ 

تفوٌض االستاذة / اٌمان  -6تولٌع ثان  -الشئون المالٌة واالدارٌة او مستشار لطاع االحنٌاجات او نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة 

 15551برلم       25105121نائب رئٌس مجلس االدارة حك التولٌع ، تارٌخ :  -دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لرة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 364 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

رئٌس لطاع الشئون  -1حك التولٌع مجتمعا مع اى من  -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عصام ابوالحمد محمود   -  2165

نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة للشركة وذلن فى حدود مبلػ  -3رئٌس لطاع االحتٌاجات للشركة او  -2المالٌة واالدارٌة للشركة او 

وتولٌع اى من رئٌس لطاع الشئون المالٌة  -تولٌع اول  - ثالثمائة الؾ جنٌها وعلى ان ٌكون تولٌع العضو المنتدب 355555

تفوٌض االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال  -6تولٌع ثان  -واالدارٌة او مستشار لطاع االحنٌاجات او نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة 

 15551برلم       25105121نائب رئٌس مجلس االدارة حك التولٌع ، تارٌخ :  -الدٌن دمحم لرة 

رئٌس لطاع الشئون  -1حك التولٌع مجتمعا مع اى من  -عطا  عبدربه الشربٌنى العدل  شركة مساهمة  عضو منتدب   -  2166

نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة للشركة وذلن فى حدود مبلػ  -3رئٌس لطاع االحتٌاجات للشركة او  -2المالٌة واالدارٌة للشركة او 

وتولٌع اى من رئٌس لطاع الشئون المالٌة  -تولٌع اول  -ٌها وعلى ان ٌكون تولٌع العضو المنتدب ثالثمائة الؾ جن 355555

تفوٌض االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال  -6تولٌع ثان  -واالدارٌة او مستشار لطاع االحنٌاجات او نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة 

 15551برلم       25105121تولٌع ، تارٌخ : نائب رئٌس مجلس االدارة حك ال -الدٌن دمحم لرة 

 -1حك التولٌع مجتمعا مع اى من  -اسماعٌل حسام الدٌن فاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  2161

مالٌة للشركة نائب رئٌس لطاع الشئون ال -3رئٌس لطاع االحتٌاجات للشركة او  -2رئٌس لطاع الشئون المالٌة واالدارٌة للشركة او 

وتولٌع اى من رئٌس لطاع  -تولٌع اول  -ثالثمائة الؾ جنٌها وعلى ان ٌكون تولٌع العضو المنتدب  355555وذلن فى حدود مبلػ 

تفوٌض االستاذة / اٌمان  -6تولٌع ثان  -الشئون المالٌة واالدارٌة او مستشار لطاع االحنٌاجات او نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة 

 15551برلم       25105121نائب رئٌس مجلس االدارة حك التولٌع ، تارٌخ :  -من كمال الدٌن دمحم لرة دمحم اٌ

رئٌس لطاع الشئون  -1حك التولٌع مجتمعا مع اى من  -دمحم حسٌن على ابوالخٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2161

نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة للشركة وذلن فى حدود مبلػ  -3للشركة او رئٌس لطاع االحتٌاجات  -2المالٌة واالدارٌة للشركة او 

وتولٌع اى من رئٌس لطاع الشئون المالٌة  -تولٌع اول  -ثالثمائة الؾ جنٌها وعلى ان ٌكون تولٌع العضو المنتدب  355555

تفوٌض االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال  -6ثان تولٌع  -واالدارٌة او مستشار لطاع االحنٌاجات او نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة 

 15551برلم       25105121نائب رئٌس مجلس االدارة حك التولٌع ، تارٌخ :  -الدٌن دمحم لرة 

رئٌس لطاع  -1حك التولٌع مجتمعا مع اى من  -عمرو دمحم عبد الرحٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  2160

نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة للشركة وذلن فى  -3رئٌس لطاع االحتٌاجات للشركة او  -2االدارٌة للشركة او الشئون المالٌة و

وتولٌع اى من رئٌس لطاع الشئون  -تولٌع اول  -ثالثمائة الؾ جنٌها وعلى ان ٌكون تولٌع العضو المنتدب  355555حدود مبلػ 

تفوٌض االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن  -6تولٌع ثان  -ت او نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة المالٌة واالدارٌة او مستشار لطاع االحنٌاجا

 15551برلم       25105121نائب رئٌس مجلس االدارة حك التولٌع ، تارٌخ :  -كمال الدٌن دمحم لرة 

س لطاع الشئون المالٌة رئٌ -1احمد حمدى عباس العوضى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجتمعة مع اى من  -  2115

نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة للشركة وذلن فى حدود مبلػ  -3مستشار لطاع االحتٌاجات للشركة او  -2واالدارٌة للشركة او 

نائب رئٌس مجلس  -فمط ثالثمائة الؾ جنٌة   على ان ٌكون تولٌع السٌدة االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لرة  355555

االدارة  تولٌع اول وتولٌع رئٌس لطاع الشئون المالٌة واالدارٌة او مستشار لطاع االحتٌاجات او نائب لطاع الشئون المالٌة تولٌع 

 15551برلم       25105121ثان ، تارٌخ : 

ع الشئون المالٌة رئٌس لطا -1دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لره  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مجتمعة مع اى من  -  2111

نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة للشركة وذلن فى حدود مبلػ  -3مستشار لطاع االحتٌاجات للشركة او  -2واالدارٌة للشركة او 

نائب رئٌس مجلس  -فمط ثالثمائة الؾ جنٌة   على ان ٌكون تولٌع السٌدة االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لرة  355555

رة  تولٌع اول وتولٌع رئٌس لطاع الشئون المالٌة واالدارٌة او مستشار لطاع االحتٌاجات او نائب لطاع الشئون المالٌة تولٌع االدا

 15551برلم       25105121ثان ، تارٌخ : 

اع الشئون رئٌس لط -1اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن لرة  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مجتمعة مع اى من  -  2112

نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة للشركة وذلن فى حدود  -3مستشار لطاع االحتٌاجات للشركة او  -2المالٌة واالدارٌة للشركة او 

نائب رئٌس  -فمط ثالثمائة الؾ جنٌة   على ان ٌكون تولٌع السٌدة االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لرة  355555مبلػ 

ارة  تولٌع اول وتولٌع رئٌس لطاع الشئون المالٌة واالدارٌة او مستشار لطاع االحتٌاجات او نائب لطاع الشئون المالٌة مجلس االد

 15551برلم       25105121تولٌع ثان ، تارٌخ : 

ة واالدارٌة رئٌس لطاع الشئون المالٌ -1عصام ابوالحمد محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجتمعة مع اى من  -  2113

 355555نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة للشركة وذلن فى حدود مبلػ  -3مستشار لطاع االحتٌاجات للشركة او  -2للشركة او 
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نائب رئٌس مجلس االدارة   -فمط ثالثمائة الؾ جنٌة   على ان ٌكون تولٌع السٌدة االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لرة 

تولٌع رئٌس لطاع الشئون المالٌة واالدارٌة او مستشار لطاع االحتٌاجات او نائب لطاع الشئون المالٌة تولٌع ثان ، تولٌع اول و

 15551برلم       25105121تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة  -1عطا  عبدربه الشربٌنى العدل  شركة مساهمة  عضو منتدب  مجتمعة مع اى من  -  2114

نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة للشركة وذلن فى حدود مبلػ  -3مستشار لطاع االحتٌاجات للشركة او  -2شركة او واالدارٌة لل

نائب رئٌس مجلس  -فمط ثالثمائة الؾ جنٌة   على ان ٌكون تولٌع السٌدة االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لرة  355555

ع الشئون المالٌة واالدارٌة او مستشار لطاع االحتٌاجات او نائب لطاع الشئون المالٌة تولٌع االدارة  تولٌع اول وتولٌع رئٌس لطا

 15551برلم       25105121ثان ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع  -1اسماعٌل حسام الدٌن فاروق اسماعٌل  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مجتمعة مع اى من  -  2115

نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة للشركة وذلن فى  -3مستشار لطاع االحتٌاجات للشركة او  -2للشركة او  الشئون المالٌة واالدارٌة

نائب  -فمط ثالثمائة الؾ جنٌة   على ان ٌكون تولٌع السٌدة االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لرة  355555حدود مبلػ 

لطاع الشئون المالٌة واالدارٌة او مستشار لطاع االحتٌاجات او نائب لطاع الشئون رئٌس مجلس االدارة  تولٌع اول وتولٌع رئٌس 

 15551برلم       25105121المالٌة تولٌع ثان ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة  -1دمحم حسٌن على ابوالخٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجتمعة مع اى من  -  2116

نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة للشركة وذلن فى حدود مبلػ  -3مستشار لطاع االحتٌاجات للشركة او  -2واالدارٌة للشركة او 

نائب رئٌس مجلس  -فمط ثالثمائة الؾ جنٌة   على ان ٌكون تولٌع السٌدة االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لرة  355555

لمالٌة واالدارٌة او مستشار لطاع االحتٌاجات او نائب لطاع الشئون المالٌة تولٌع االدارة  تولٌع اول وتولٌع رئٌس لطاع الشئون ا

 15551برلم       25105121ثان ، تارٌخ : 

رئٌس لطاع الشئون المالٌة  -1عمرو دمحم عبد الرحٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجتمعة مع اى من  -  2111

نائب رئٌس لطاع الشئون المالٌة للشركة وذلن فى حدود مبلػ  -3لطاع االحتٌاجات للشركة او  مستشار -2واالدارٌة للشركة او 

نائب رئٌس مجلس  -فمط ثالثمائة الؾ جنٌة   على ان ٌكون تولٌع السٌدة االستاذة / اٌمان دمحم اٌمن كمال الدٌن دمحم لرة  355555

واالدارٌة او مستشار لطاع االحتٌاجات او نائب لطاع الشئون المالٌة تولٌع االدارة  تولٌع اول وتولٌع رئٌس لطاع الشئون المالٌة 

 15551برلم       25105121ثان ، تارٌخ : 

خالد على محمود عبدالمادر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2111

 421100برلم       25105120

ه احمد ابورحاب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة و استلم كافه حموله ، تارٌخ : خالد جمال ط -  2110

 421100برلم       25105120

    25105120احمد رفعت دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2115

 421100برلم   

برلم       25105120ماره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ : ولٌد مصطفً ع -  2111

335513 

برلم       25105120ولٌد مصطفً عماره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2112

335513 

برلم       25105120و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  ولٌد مصطفً عماره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج -  2113

335513 

برلم       25105120ولٌد مصطفً عماره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2114

335513 

برلم       25105120 مصطفى عمارة عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ : -  2115

335513 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 366 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105120مصطفى عمارة عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2116

335513 

برلم       25105120مصطفى عمارة عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2111

335513 

برلم       25105120مصطفى عمارة عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و استلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2111

335513 

ولٌد مصطفً عماره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكان مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  2110

 335513   برلم    25105120تارٌخ : 

ولٌد مصطفً عماره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكان مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  2105

 335513برلم       25105120تارٌخ : 

منفردٌن ،  ولٌد مصطفً عماره  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكان مجتمعٌن او -  2101

 335513برلم       25105120تارٌخ : 

ولٌد مصطفً عماره  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكان مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  2102

 335513برلم       25105120تارٌخ : 

دارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكان مجتمعٌن او مصطفى عمارة عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل اال -  2103

 335513برلم       25105120منفردٌن ، تارٌخ : 

مصطفى عمارة عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكان مجتمعٌن او  -  2104

 335513برلم       25105120منفردٌن ، تارٌخ : 

عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكان مجتمعٌن او  مصطفى عمارة -  2105

 335513برلم       25105120منفردٌن ، تارٌخ : 

مصطفى عمارة عبد الرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح/للشرٌكان مجتمعٌن او  -  2106

 335513برلم       25105120: منفردٌن ، تارٌخ 

حسٌن دمحم محمود اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / حسٌن دمحم محمود  -  2101

اسماعٌل منفردا الحك فى االداره والتولٌع على الشٌكات وصرفها ولبض لٌمتها واالٌداع والسحب والتعامل مع البنون من اٌداع 

وفتح حسابات وااللتراض والرهن وبٌع وشراء اصول الشركه وتمثٌل الشركه فى تعامالتها مع الؽٌر وكذلن فى تمثٌلها امام  وسحب

كافه الجهات الحكومٌه من شهر عمارى ومصلحه الضرائب بكافه انواعها ومصلحه الشركات وكافه المصالح الحكومٌه والمطاع 

 301110برلم       25105120فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : الخاص وله الحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر 

حسٌن دمحم محمود اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / حسٌن دمحم محمود  -  2101

عامل مع البنون من اٌداع اسماعٌل منفردا الحك فى االداره والتولٌع على الشٌكات وصرفها ولبض لٌمتها واالٌداع والسحب والت

وسحب وفتح حسابات وااللتراض والرهن وبٌع وشراء اصول الشركه وتمثٌل الشركه فى تعامالتها مع الؽٌر وكذلن فى تمثٌلها امام 

كافه الجهات الحكومٌه من شهر عمارى ومصلحه الضرائب بكافه انواعها ومصلحه الشركات وكافه المصالح الحكومٌه والمطاع 

 301110برلم       25105120ه الحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : الخاص ول

    25105120احمد خٌر هللا احمد خٌر هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2100

 304151برلم   

    25105120امن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد خٌر هللا احمد خٌر هللا  شركة تض -  2055

 304151برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 361 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105120اشرؾ دمحم شحاته سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2051

 304151برلم   

    25105120ٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : اشرؾ دمحم شحاته سالم  شركة تضامن  مدٌر و شر -  2052

 304151برلم   

    25105120مصطفى خٌر هللا احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2053

 304151برلم   

    25105120واستلم كافه حموله ، تارٌخ : مصطفى خٌر هللا احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن  -  2054

 304151برلم   

احمد خٌر هللا احمد خٌر هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع بٌن الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  2055

ٌن فمط فى ابرام العمود ولهما اوسع السلطات الضرورٌه والالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه بما فى ذلن توكٌل الؽٌر ومجتمع

    25105120وااللتراض واالستدانه والتعامل مع البنون والرهن وبٌع عمارات الشركه والحصول على لروض للشركه ، تارٌخ : 

 304151برلم   

او منفردٌن احمد خٌر هللا احمد خٌر هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع بٌن الطرفٌن مجتمعٌن  -  2056

ولهما اوسع السلطات الضرورٌه والالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه بما فى ذلن توكٌل الؽٌر ومجتمعٌن فمط فى ابرام العمود 

    25105120وااللتراض واالستدانه والتعامل مع البنون والرهن وبٌع عمارات الشركه والحصول على لروض للشركه ، تارٌخ : 

 304151برلم   

دمحم شحاته سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع بٌن الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن  اشرؾ -  2051

ولهما اوسع السلطات الضرورٌه والالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه بما فى ذلن توكٌل الؽٌر ومجتمعٌن فمط فى ابرام العمود 

    25105120ع عمارات الشركه والحصول على لروض للشركه ، تارٌخ : وااللتراض واالستدانه والتعامل مع البنون والرهن وبٌ

 304151برلم   

اشرؾ دمحم شحاته سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع بٌن الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  2051

ٌل الؽٌر ومجتمعٌن فمط فى ابرام العمود ولهما اوسع السلطات الضرورٌه والالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه بما فى ذلن توك

    25105120وااللتراض واالستدانه والتعامل مع البنون والرهن وبٌع عمارات الشركه والحصول على لروض للشركه ، تارٌخ : 

 304151برلم   

جتمعٌن او منفردٌن مصطفى خٌر هللا احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع بٌن الطرفٌن م -  2050

ولهما اوسع السلطات الضرورٌه والالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه بما فى ذلن توكٌل الؽٌر ومجتمعٌن فمط فى ابرام العمود 

    25105120وااللتراض واالستدانه والتعامل مع البنون والرهن وبٌع عمارات الشركه والحصول على لروض للشركه ، تارٌخ : 

 304151برلم   

مصطفى خٌر هللا احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع بٌن الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  2015

ولهما اوسع السلطات الضرورٌه والالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه بما فى ذلن توكٌل الؽٌر ومجتمعٌن فمط فى ابرام العمود 

    25105120هن وبٌع عمارات الشركه والحصول على لروض للشركه ، تارٌخ : وااللتراض واالستدانه والتعامل مع البنون والر

 304151برلم   

عادل عبدالحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2011

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3

الحلٌم مامون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة عادل عبد -  2012

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3

عادل عبدالحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2013

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 361 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

عادل عبدالحلٌم مامون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2014

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3

دارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة عادل عبدالحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ا -  2015

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3

عادل عبدالحلٌم مامون  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2016

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3

 3دمحم عبد الحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2011

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ : 

 3مدة مجلس االدارة لمدة دمحم عبد الحلٌم مامون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد  -  2011

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ : 

 3دمحم عبد الحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2010

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ : 

 3ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة دمحم عبد الحلٌم مامون  ش -  2025

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ : 

 3دمحم عبد الحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2021

 114106برلم       25105120: سنوات ، تارٌخ 

 3دمحم عبد الحلٌم مامون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2022

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ : 

تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس  مهاب مجدى عبد الحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة -  2023

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3االدارة لمدة 

مهاب مجدى عبد الحلٌم مامون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس  -  2024

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3االدارة لمدة 

مهاب مجدى عبد الحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس  -  2025

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3االدارة لمدة 

دٌد مدة مجلس مهاب مجدى عبد الحلٌم مامون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتج -  2026

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3االدارة لمدة 

مهاب مجدى عبد الحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس  -  2021

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3االدارة لمدة 

لحلٌم مامون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس مهاب مجدى عبد ا -  2021

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3االدارة لمدة 

اسماعٌل عبدالحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة  -  2020

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3لمدة 

اسماعٌل عبدالحلٌم مامون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة  -  2035

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3لمدة 

لس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة اسماعٌل عبدالحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  عضو مج -  2031

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3لمدة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 360 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

اسماعٌل عبدالحلٌم مامون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة  -  2032

 114106لم   بر    25105120سنوات ، تارٌخ :  3لمدة 

اسماعٌل عبدالحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة  -  2033

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3لمدة 

رة وتجدٌد مدة مجلس االدارة اسماعٌل عبدالحلٌم مامون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدا -  2034

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3لمدة 

ممدوح عبدالحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2035

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3

م مامون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ممدوح عبدالحلٌ -  2036

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3

ممدوح عبدالحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2031

 114106برلم       25105120ت ، تارٌخ : سنوا 3

ممدوح عبدالحلٌم مامون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2031

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3

اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة ممدوح عبدالحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   -  2030

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3

ممدوح عبدالحلٌم مامون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2045

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3

مختار عبد الحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2041

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3

مجلس االدارة لمدة مختار عبد الحلٌم مامون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة  -  2042

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3

مختار عبد الحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2043

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة مختار عبد الحلٌم مامون  شرك -  2044

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3

مختار عبد الحلٌم مامون  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2045

 114106برلم       25105120 سنوات ، تارٌخ : 3

مختار عبد الحلٌم مامون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة وتجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة  -  2046

 114106برلم       25105120سنوات ، تارٌخ :  3

    25105120لمت كافه حمولها ، تارٌخ : عمرو طارق حلمى احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج السٌده واست -  2041

 411440برلم   

    25105120عمرو طارق حلمى احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج السٌده واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2041

 411440برلم   

برلم       25105120ها ، تارٌخ : سلوى ربٌع دمحم فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج السٌده واستلمت كافه حمول -  2040

411440 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 315 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105120سلوى ربٌع دمحم فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج السٌده واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2055

411440 

برلم       25105120ابراهٌم احمد مسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2051

362555 

برلم       25105120ابراهٌم احمد مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2052

362555 

برلم       25105120ابراهٌم احمد مسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2053

362555 

برلم       25105120ابراهٌم احمد مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2054

362555 

    25105120احمد مجدى دمحم عاشور  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2055

 362555برلم   

    25105120حمد مجدى دمحم عاشور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ا -  2056

 362555برلم   

    25105120احمد مجدى دمحم عاشور  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2051

 362555برلم   

    25105120عاشور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  احمد مجدى دمحم -  2051

 362555برلم   

ابراهٌم احمد مسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه وحك التولٌع موكله للطرؾ االول المتضامن فمط  -  2050

لتحمٌك ؼرض الشركه وفى جمٌع االحوال ٌشترط ان تكون جمٌع االعمال  وتحت اشرافه كما تخول له كافه السلطات والصالحٌات

التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها وفى حدود اهدافها وٌحك للشرٌن المتضامن توكٌل او تفوٌض اداره الشركه لمن 

لبند فى اداره الشركه اثناء تواجده بالمطر ٌراه مناسبا بالمدر الكافى لتولى هذا االمر وبالتالى ٌصبح الوكٌل مفوضا عنه بموجب هذا ا

 362555برلم       25105120المصرى او خارجه ، تارٌخ : 

ابراهٌم احمد مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه وحك التولٌع موكله للطرؾ االول المتضامن فمط  -  2065

ك ؼرض الشركه وفى جمٌع االحوال ٌشترط ان تكون جمٌع االعمال وتحت اشرافه كما تخول له كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌ

التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها وفى حدود اهدافها وٌحك للشرٌن المتضامن توكٌل او تفوٌض اداره الشركه لمن 

ى اداره الشركه اثناء تواجده بالمطر ٌراه مناسبا بالمدر الكافى لتولى هذا االمر وبالتالى ٌصبح الوكٌل مفوضا عنه بموجب هذا البند ف

 362555برلم       25105120المصرى او خارجه ، تارٌخ : 

ابراهٌم احمد مسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه وحك التولٌع موكله للطرؾ االول المتضامن فمط  -  2061

لشركه وفى جمٌع االحوال ٌشترط ان تكون جمٌع االعمال وتحت اشرافه كما تخول له كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض ا

التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها وفى حدود اهدافها وٌحك للشرٌن المتضامن توكٌل او تفوٌض اداره الشركه لمن 

الشركه اثناء تواجده بالمطر  ٌراه مناسبا بالمدر الكافى لتولى هذا االمر وبالتالى ٌصبح الوكٌل مفوضا عنه بموجب هذا البند فى اداره

 362555برلم       25105120المصرى او خارجه ، تارٌخ : 

ابراهٌم احمد مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه وحك التولٌع موكله للطرؾ االول المتضامن فمط  -  2062

وفى جمٌع االحوال ٌشترط ان تكون جمٌع االعمال وتحت اشرافه كما تخول له كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه 

التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها وفى حدود اهدافها وٌحك للشرٌن المتضامن توكٌل او تفوٌض اداره الشركه لمن 

ه اثناء تواجده بالمطر ٌراه مناسبا بالمدر الكافى لتولى هذا االمر وبالتالى ٌصبح الوكٌل مفوضا عنه بموجب هذا البند فى اداره الشرك

 362555برلم       25105120المصرى او خارجه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 311 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

احمد مجدى دمحم عاشور  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اداره الشركه وحك التولٌع موكله للطرؾ االول المتضامن فمط  -  2063

مٌع االحوال ٌشترط ان تكون جمٌع االعمال وتحت اشرافه كما تخول له كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه وفى ج

التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها وفى حدود اهدافها وٌحك للشرٌن المتضامن توكٌل او تفوٌض اداره الشركه لمن 

اء تواجده بالمطر ٌراه مناسبا بالمدر الكافى لتولى هذا االمر وبالتالى ٌصبح الوكٌل مفوضا عنه بموجب هذا البند فى اداره الشركه اثن

 362555برلم       25105120المصرى او خارجه ، تارٌخ : 

احمد مجدى دمحم عاشور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اداره الشركه وحك التولٌع موكله للطرؾ االول المتضامن فمط  -  2064

االحوال ٌشترط ان تكون جمٌع االعمال وتحت اشرافه كما تخول له كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه وفى جمٌع 

التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها وفى حدود اهدافها وٌحك للشرٌن المتضامن توكٌل او تفوٌض اداره الشركه لمن 

واجده بالمطر ٌراه مناسبا بالمدر الكافى لتولى هذا االمر وبالتالى ٌصبح الوكٌل مفوضا عنه بموجب هذا البند فى اداره الشركه اثناء ت

 362555برلم       25105120المصرى او خارجه ، تارٌخ : 

احمد مجدى دمحم عاشور  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اداره الشركه وحك التولٌع موكله للطرؾ االول المتضامن فمط  -  2065

ال ٌشترط ان تكون جمٌع االعمال وتحت اشرافه كما تخول له كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه وفى جمٌع االحو

التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها وفى حدود اهدافها وٌحك للشرٌن المتضامن توكٌل او تفوٌض اداره الشركه لمن 

بالمطر  ٌراه مناسبا بالمدر الكافى لتولى هذا االمر وبالتالى ٌصبح الوكٌل مفوضا عنه بموجب هذا البند فى اداره الشركه اثناء تواجده

 362555برلم       25105120المصرى او خارجه ، تارٌخ : 

احمد مجدى دمحم عاشور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اداره الشركه وحك التولٌع موكله للطرؾ االول المتضامن فمط  -  2066

شترط ان تكون جمٌع االعمال وتحت اشرافه كما تخول له كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه وفى جمٌع االحوال ٌ

التى تصدر منه باسم الشركه وضمن اؼراضها وفى حدود اهدافها وٌحك للشرٌن المتضامن توكٌل او تفوٌض اداره الشركه لمن 

مطر ٌراه مناسبا بالمدر الكافى لتولى هذا االمر وبالتالى ٌصبح الوكٌل مفوضا عنه بموجب هذا البند فى اداره الشركه اثناء تواجده بال

 362555برلم       25105120المصرى او خارجه ، تارٌخ : 

انهاء   -اسامة مصطفى السٌد البؽدادى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ندب للعمل مساعد رئٌس الشركة للعملٌات  -  2061

 304041برلم       25105120ندب ، تارٌخ : 

 -و مجلس ادارة  ندب للعمل مساعد رئٌس الشركة للعملٌات جرجس مٌشٌل جرجس متى اسحك  شركة مساهمة  عض -  2061

 304041برلم       25105120انهاء  ندب ، تارٌخ : 

    25105120اسامة مصطفى السٌد البؽدادى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام االستكشاؾ ، تارٌخ :  -  2060

 304041برلم   

    25105120ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام االستكشاؾ ، تارٌخ : جرجس مٌشٌل جرجس متى اسحك  ش -  2015

 304041برلم   

    25105135السٌد حسن السٌد الرفاعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2011

 455621برلم   

    25105135متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  حسن السٌد دمحم الرفاعى  شركة تضامن  شرٌن -  2012

 455621برلم   

السٌد حسن السٌد الرفاعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون كالتالى /تكون اداره الشركه  -  2013

كٌه او تعامالت البنون او ؼٌرها من الجهات الخاصه لدى والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌه او ؼٌر الحكومٌه او البن

التعامل مع الشركاء للشركاء المتضامنٌن الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن وٌحك لهم توكٌل ؼٌرهم فى ذلن وٌكون حك االلتراض 

 455621برلم       25105135للشرٌن المتضامن /سمٌر حسن السٌد الرفاعى منفردا ، تارٌخ : 

ن السٌد دمحم الرفاعى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌكون كالتالى /تكون اداره الشركه حس -  2014

والتولٌع عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌه او ؼٌر الحكومٌه او البنكٌه او تعامالت البنون او ؼٌرها من الجهات الخاصه لدى 

نٌن الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن وٌحك لهم توكٌل ؼٌرهم فى ذلن وٌكون حك االلتراض التعامل مع الشركاء للشركاء المتضام

 455621برلم       25105135للشرٌن المتضامن /سمٌر حسن السٌد الرفاعى منفردا ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 312 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

مر دمحم عبده منفردا و له سامر دمحم عبده الرفاعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح /السٌد سا -  2015

كافه السلطات و الصالحٌات التى تكفل لٌام الشركة على الوجه االكمل و تمثٌل الشركة امام كافه الجهات الحكومٌه و ؼٌر حكومٌه 

ن و كذلن من حٌث جمٌع المعامالت البنكٌه اى كانت من حٌث السحب من البنون و التولٌع على الشٌكات و فتح الحسابات من البنو

و التولٌع على الشٌكات و خطابات الضمان و خالفه اما تمثٌل الشركة امام البنون سواء االلتراض او الرهن  الصول الشركة او 

 450561برلم       25105135التولٌع على عمود التسهٌالت البنكٌه فٌلزم تولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن و كتابه ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ لبند االداره والتولٌع حك االلتراض والرهن للطرؾ اسماعٌل احمد طلب حسن  ت -  2016

 314111برلم       25105135االول ، تارٌخ : 

اسماعٌل احمد طلب حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ لبند االداره والتولٌع حك االلتراض والرهن للطرؾ  -  2011

 314111رلم   ب    25105135االول ، تارٌخ : 

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2011

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2010

 111555برلم       25105135اهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ : ابوالٌزٌد دمحم  شركة مس -  2015

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2011

 111555م   برل    25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2012

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2013

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2014

 111555برلم       25105135فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر  -  2015

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2016

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2011

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2011

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2010

 111555برلم       25105135ٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ : محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مد -  2005

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2001

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2002

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2003

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2004

 111555برلم       25105135همة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ : احمد عامر حسانٌن  شركة مسا -  2005

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2006

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2001

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2001

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  2000



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 313 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135دٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ : احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  م -  3555

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  3551

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  3552

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  3553

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  3554

 111555برلم       25105135عموم اسوان ، تارٌخ : خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن  -  3555

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  3556

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  3551

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  3551

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  3550

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان -  3515

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  مخزن عموم اسوان ، تارٌخ :  -  3511

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3512

 111555برلم       25105135د االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ : احم -  3513

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3514

 111555برلم       25105135ٌخ : ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تار -  3515

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3516

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3511

 111555برلم       25105135ة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم حسن  شرك -  3511

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3510

 111555  برلم     25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3525

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3521

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3522

 111555برلم       25105135فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ : رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر  -  3523

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3524

 111555رلم   ب    25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3525

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3526

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3521



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 314 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ : احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة   -  3521

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3520

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3535

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3531

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3532

 111555برلم       25105135ضاوى ، تارٌخ : سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الر -  3533

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3534

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3535

 111555برلم       25105135 سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ : دمحم -  3536

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3531

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3531

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3530

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3545

 111555برلم       25105135مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  -  3541

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3542

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3543

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3544

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة الرضاوى ، تارٌخ :  -  3545

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555جزئة االسمان احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ت -  3546

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3541

 111555  برلم     25105135، تارٌخ :  2555ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3541

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3540

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3555

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555فرع  تجزئة االسمان  دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر -  3551

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3552

 111555رلم   ب    25105135، تارٌخ :  2555ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3553

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3554

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3555



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 315 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555مدٌر فرع  تجزئة االسمان   رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة -  3556

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3551

برلم       25105135ٌخ : ، تار 2555محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3551

111555 

برلم       25105135، تارٌخ :  2555محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3550

111555 

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3565

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3561

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3562

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555زئة االسمان احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تج -  3563

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3564

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3565

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3566

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3561

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555ر فرع  تجزئة االسمان احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌ -  3561

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3560

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3515

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3511

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3512

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555ٌر فرع  تجزئة االسمان خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مد -  3513

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3514

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3515

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3516

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3511

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555ة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهم -  3511

 111555برلم       25105135، تارٌخ :  2555عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة االسمان  -  3510

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3515

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3511

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3512



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 316 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر -  3513

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3514

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3515

 111555برلم       25105135ٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ : ابراه -  3516

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3511

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3511

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3510

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3505

 111555برلم       25105135فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر -  3501

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3502

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3503

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3504

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3505

 111555برلم       25105135ة دراو ، تارٌخ : احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئ -  3506

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3501

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3501

 111555برلم       25105135محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ : خالد عطاللة  -  3500

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3155

 111555  برلم     25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3151

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3152

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3153

 111555برلم       25105135ئة دراو ، تارٌخ : دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجز -  3154

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3155

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3156

 111555برلم       25105135ركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ : خالد ربٌع احمد  ش -  3151

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3151

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3150

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 311 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3111

 111555برلم       25105135تارٌخ : عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ،  -  3112

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة دراو ، تارٌخ :  -  3113

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3114

 111555برلم       25105135عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ : احمد االمٌن  -  3115

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3116

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3111

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3111

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3110

 111555برلم       25105135فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر -  3125

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3121

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3122

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3123

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3124

 111555برلم       25105135تارٌخ :  رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، -  3125

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3126

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3121

 111555برلم       25105135 عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ : دمحم -  3121

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3120

 111555برلم       25105135تارٌخ :  احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، -  3135

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3131

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3132

 111555برلم       25105135د  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ : خالد عطاللة محمو -  3133

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3134

 111555م   برل    25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3135

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3136

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3131

 111555برلم       25105135ع  دراو الممٌكن ، تارٌخ : دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فر -  3131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 311 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3130

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3145

 111555برلم       25105135ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ : خالد  -  3141

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3142

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3143

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3144

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3145

 111555برلم       25105135دٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ : عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  م -  3146

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  دراو الممٌكن ، تارٌخ :  -  3141

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3141

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3140

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3155

 111555برلم       25105135بشة ، تارٌخ : ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كال -  3151

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3152

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3153

 111555برلم       25105135ن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم حس -  3154

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3155

 111555  برلم     25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3156

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3151

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3151

 111555برلم       25105135جملة كالبشة ، تارٌخ :  رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  -  3150

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3165

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3161

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3162

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3163

 111555برلم       25105135كالبشة ، تارٌخ :  احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة -  3164

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3165

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3166



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 310 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135لة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ : خالد عطال -  3161

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3161

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3160

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3115

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3111

 111555برلم       25105135فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ : دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر  -  3112

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3113

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3114

 111555برلم       25105135بٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ : خالد ر -  3115

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3116

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3111

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3111

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3110

 111555برلم       25105135ع  جملة كالبشة ، تارٌخ : عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فر -  3115

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كالبشة ، تارٌخ :  -  3111

 111555  برلم     25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3112

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3113

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3114

 111555برلم       25105135كة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ : ابوالٌزٌد دمحم  شر -  3115

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3116

 111555برلم       25105135مٌكن ، تارٌخ : دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الم -  3111

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3111

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3110

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3105

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3101

برلم       25105135مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :   رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة -  3102

111555 

برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3103

111555 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 315 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105135م الممٌكن ، تارٌخ : محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌ -  3104

111555 

برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3105

111555 

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3106

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3101

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3101

 111555برلم       25105135ر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ : احمد عام -  3100

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3255

 111555برلم       25105135امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم -  3251

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3252

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3253

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3254

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3255

 111555برلم       25105135حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ : دمحم سعد  -  3256

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3251

 111555برلم       25105135م الممٌكن ، تارٌخ : خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌ -  3251

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3250

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3215

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3211

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3212

 111555برلم       25105135مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  -  3213

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌكن ، تارٌخ :  -  3214

 111555برلم       25105135كن ، تارٌخ : عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كوم امبو المدٌم الممٌ -  3215

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3216

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3211

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3211

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3210

 111555برلم       25105135رٌخ : دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تا -  3225



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 311 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3221

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3222

 111555برلم       25105135شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  ابراهٌم دمحم حسن  -  3223

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3224

 111555رلم   ب    25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3225

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3226

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3221

 111555برلم       25105135ركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ : محمود ابوالمجد سعد الدٌن  ش -  3221

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3220

 111555برلم       25105135: دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ  -  3235

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3231

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3232

 111555برلم       25105135شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  احمد عامر حسانٌن  -  3233

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3234

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3235

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3236

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3231

 111555برلم       25105135ة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ : احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهم -  3231

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3230

 111555 برلم      25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3245

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3241

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3242

 111555برلم       25105135كوم امبو ، تارٌخ : خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة  -  3243

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3244

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3245

 111555برلم       25105135جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  حسن -  3246

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3241

 111555برلم       25105135خ : عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌ -  3241



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 312 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة كوم امبو ، تارٌخ :  -  3240

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3255

 111555برلم       25105135المٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ : احمد ا -  3251

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3252

 111555برلم       25105135و مركز ، تارٌخ : ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امب -  3253

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3254

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3255

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3256

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3251

 111555برلم       25105135امبو مركز ، تارٌخ : دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم  -  3251

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3250

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3265

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3261

برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3262

111555 

برلم       25105135ة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ : محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شرك -  3263

111555 

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3264

 111555برلم       25105135ارٌخ : دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، ت -  3265

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3266

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3261

 111555برلم       25105135اللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ : خالد عط -  3261

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3260

 111555برلم       25105135مركز ، تارٌخ : سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو  -  3215

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3211

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3212

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3213

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3214

 111555برلم       25105135امبو مركز ، تارٌخ :  دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم -  3215



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 313 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3216

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3211

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3211

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3210

 111555برلم       25105135م امبو مركز ، تارٌخ : حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كو -  3215

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3211

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3212

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة كوم امبو مركز ، تارٌخ :  -  3213

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3214

 111555برلم       25105135مة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ : احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساه -  3215

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3216

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3211

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3211

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3210

 111555برلم       25105135اهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم حسن  شركة مس -  3205

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3201

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3202

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3203

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3204

 111555برلم       25105135د  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ : رمضان عبدالمنعم احم -  3205

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3206

 111555برلم       25105135نوبة الممٌكن ، تارٌخ : محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر ال -  3201

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3201

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3200

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3355

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3351

 111555برلم       25105135دٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ : خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  م -  3352

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3353



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 314 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3354

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3355

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3356

 111555برلم       25105135ة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ : احمد عبدالعظٌم دمحم  شرك -  3351

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3351

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3350

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3315

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3311

 111555برلم       25105135مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ : شرٌؾ محمود مؽربى  شركة  -  3312

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3313

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3314

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3315

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ :  -  3316

 111555برلم       25105135د  شركة مساهمة  مدٌر فرع  نصر النوبة الممٌكن ، تارٌخ : عبدالهادى ربٌع احم -  3311

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3311

 111555برلم       25105135بة ، تارٌخ : احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النو -  3310

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3325

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3321

 111555برلم       25105135ن احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ : دمحم رمضا -  3322

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3323

 111555برلم       25105135ٌخ : ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تار -  3324

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3325

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3326

 111555برلم       25105135ركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ : دمحم احمد مكى  ش -  3321

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3321

 111555برلم       25105135ٌخ : رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تار -  3320

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3335

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3331



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 315 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3332

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3333

 111555برلم       25105135زئة نصر النوبة ، تارٌخ : احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تج -  3334

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3335

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3336

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3331

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3331

 111555برلم       25105135نصر النوبة ، تارٌخ : سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة  -  3330

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3345

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3341

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3342

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3343

 111555برلم       25105135النوبة ، تارٌخ : خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر  -  3344

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3345

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3346

 111555برلم       25105135ؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ : شرٌ -  3341

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3341

 111555برلم       25105135ارٌخ : حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، ت -  3340

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3355

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجزئة نصر النوبة ، تارٌخ :  -  3351

 111555برلم       25105135االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ : احمد  -  3352

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3353

 111555برلم       25105135ماد الممٌكن ، تارٌخ : ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى الع -  3354

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3355

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3356

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3351

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3351

 111555برلم       25105135اد الممٌكن ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العم -  3350



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 316 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3365

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3361

 111555برلم       25105135مضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ : ر -  3362

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3363

 111555برلم       25105135فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر -  3364

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3365

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3366

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3361

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3361

 111555برلم       25105135شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ : احمد عامر حسانٌن   -  3360

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3315

 111555برلم       25105135:  خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ -  3311

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3312

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3313

 111555برلم       25105135  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ : احمد عبدالعظٌم دمحم -  3314

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3315

 111555برلم       25105135ٌخ : دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تار -  3316

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3311

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3311

 111555برلم       25105135شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ : خالد ربٌع احمد   -  3310

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3315

 111555برلم       25105135 شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ : -  3311

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3312

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3313

 111555برلم       25105135شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ : عبدالهادى ربٌع احمد   -  3314

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حى العماد الممٌكن ، تارٌخ :  -  3315

 111555برلم       25105135ٌخ : احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تار -  3316

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3311



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 311 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3311

 111555برلم       25105135شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ : ابوالٌزٌد دمحم   -  3310

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3305

 111555رلم   ب    25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3301

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3302

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3303

 111555برلم       25105135جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  -  3304

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3305

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3306

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3301

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3301

 111555برلم       25105135فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ : محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر  -  3300

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3455

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3451

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3452

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3453

 111555برلم       25105135ادفو شرق ، تارٌخ : خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة  -  3454

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3455

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3456

 111555برلم       25105135همى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ : سعٌد ف -  3451

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3451

 111555برلم       25105135ٌخ : احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تار -  3450

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3415

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3411

 111555برلم       25105135مة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ : خالد ربٌع احمد  شركة مساه -  3412

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3413

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3414

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3415



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 311 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3416

 111555برلم       25105135رق ، تارٌخ : حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ش -  3411

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3411

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو شرق ، تارٌخ :  -  3410

 111555برلم       25105135االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ : احمد  -  3425

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3421

 111555برلم       25105135، تارٌخ : ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب  -  3422

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3423

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3424

 111555برلم       25105135شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ : دمحم رمضان احمد   -  3425

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3426

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3421

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3421

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3420

 111555برلم       25105135رع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ : رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر ف -  3435

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3431

 111555 برلم      25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3432

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3433

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3434

 111555برلم       25105135ة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ : دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهم -  3435

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3436

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3431

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3431

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3430

 111555برلم       25105135ادفو ؼرب ، تارٌخ :  سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة -  3445

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3441

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3442

 111555برلم       25105135د عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ : احم -  3443



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 310 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3444

 111555برلم       25105135 دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ : -  3445

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3446

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3441

 111555برلم       25105135مة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ : شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساه -  3441

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3440

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3455

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3451

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جملة ادفو ؼرب ، تارٌخ :  -  3452

 111555برلم       25105135ة ادفو ؼرب ، تارٌخ : عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  جمل -  3453

برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3454

111555 

برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3455

111555 

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3456

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3451

 111555برلم       25105135احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ : دمحم رمضان  -  3451

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3450

 111555برلم       25105135السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل -  3465

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3461

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3462

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3463

برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3464

111555 

برلم       25105135عم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ : رمضان عبدالمن -  3465

111555 

برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3466

111555 

برلم       25105135مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :   محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة -  3461

111555 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 305 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3461

111555 

برلم       25105135لممٌكن ، تارٌخ : دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى ا -  3460

111555 

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3415

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3411

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3412

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3413

 111555برلم       25105135ة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ : سعٌد فهمى جابر  شرك -  3414

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3415

 111555برلم       25105135ى الممٌكن ، تارٌخ : احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاح -  3416

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3411

 111555   برلم    25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3411

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3410

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3415

 111555برلم       25105135اهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ : خالد ربٌع احمد  شركة مس -  3411

برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3412

111555 

برلم       25105135مٌكن ، تارٌخ : شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الم -  3413

111555 

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3414

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3415

برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3416

111555 

برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ابو سمبل السٌاحى الممٌكن ، تارٌخ :  -  3411

111555 

 111555برلم       25105135شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ : احمد االمٌن عبدالالهى   -  3411

 111555برلم       25105135احمد االمٌن عبدالالهى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3410

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3405

 111555برلم       25105135ابوالٌزٌد دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3401

 111555برلم       25105135دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3402



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 301 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135ثالجة اسواان ، تارٌخ : دمحم رمضان احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  3403

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3404

 111555برلم       25105135ابراهٌم دمحم حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3405

 111555برلم       25105135 احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ : دمحم -  3406

 111555برلم       25105135دمحم احمد مكى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3401

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3401

 111555برلم       25105135رمضان عبدالمنعم احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3400

 111555برلم       25105135محمود ابوالمجد سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3555

 111555برلم       25105135سعد الدٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ : محمود ابوالمجد  -  3551

 111555برلم       25105135دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3552

 111555برلم       25105135:  دمحم عربى عبدالصبور  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ -  3553

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3554

 111555برلم       25105135احمد عامر حسانٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3555

 111555برلم       25105135مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  خالد عطاللة محمود  شركة -  3556

 111555برلم       25105135خالد عطاللة محمود  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3551

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3551

 111555برلم       25105135سعٌد فهمى جابر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3550

 111555برلم       25105135احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3515

 111555برلم       25105135ثالجة اسواان ، تارٌخ : احمد عبدالعظٌم دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  3511

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3512

 111555برلم       25105135دمحم سعد حسٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3513

 111555برلم       25105135احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  خالد ربٌع -  3514

 111555برلم       25105135خالد ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3515

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3516

 111555برلم       25105135شرٌؾ محمود مؽربى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3511

 111555برلم       25105135حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3511

 111555برلم       25105135ثالجة اسواان ، تارٌخ : حسن جالل دمحم  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  3510

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3525



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 302 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111555برلم       25105135عبدالهادى ربٌع احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  ثالجة اسواان ، تارٌخ :  -  3521

سامح دمحم فرٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح حك التولٌع عن الشركه للشرٌكٌن  -  3522

المتضامنٌن االول مجتمعٌن او منفردٌن على ان تكون التصرفات الصادره منهم باسم الشركه ولخدمه ؼرضها كما ٌحك لهم 

 301241برلم       25105135االلتراض والرهن ، تارٌخ : 

    25105135صبح على حسن الجنٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه وخروج ورثته ، تارٌخ :  -  3523

 243203برلم   

    25105135صبح على حسن الجنٌدى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه وخروج ورثته ، تارٌخ :  -  3524

 243203برلم   

    25105135صبح على حسن الجنٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه وخروج ورثته ، تارٌخ :  -  3525

 243203برلم   

    25105135صبح على حسن الجنٌدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج للوفاه وخروج ورثته ، تارٌخ :  -  3526

 243203برلم   

رة االشؽال العسكرٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ : مدٌر ادا -  3521

 332216برلم       25105135

سٌد محى الدٌن دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو منتخب  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ :  -  3521

 332216برلم       25105135

مدٌر ادارة نوادى وفنادق الموات المسلحة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ،  -  3520

 332216برلم       25105135تارٌخ : 

مدٌر صندوق اسكان  افراد الموات المسلحة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة  -  3535

 332216برلم       25105135ارٌخ : ، ت

مدٌر االدارة المالٌة والتجارٌة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لجهاز  -  3531

 332216برلم       25105135مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ : 

    25105135مثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ : فخرى نبٌل عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو منتخب  م -  3532

 332216برلم   

خالد فاروق عبدالمطلب البجاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ :  -  3533

 332216برلم       25105135

ة  عضو مجلس ادارة  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ : مدٌر ادارة االشؽال العسكرٌة  شركة مساهم -  3534

 332216برلم       25105135

سٌد محى الدٌن دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو منتخب  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ :  -  3535

 332216برلم       25105135

المسلحة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ،  مدٌر ادارة نوادى وفنادق الموات -  3536

 332216برلم       25105135تارٌخ : 

مدٌر صندوق اسكان  افراد الموات المسلحة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة  -  3531

 332216برلم       25105135، تارٌخ : 

مدٌر االدارة المالٌة والتجارٌة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لجهاز  -  3531

 332216برلم       25105135مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 303 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105135ٌة ، تارٌخ : فخرى نبٌل عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو منتخب  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطن -  3530

 332216برلم   

خالد فاروق عبدالمطلب البجاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ :  -  3545

 332216برلم       25105135

مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ : مدٌر ادارة االشؽال العسكرٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لجهاز  -  3541

 332216برلم       25105135

سٌد محى الدٌن دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو منتخب  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ :  -  3542

 332216برلم       25105135

ادارة  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ،  مدٌر ادارة نوادى وفنادق الموات المسلحة  شركة مساهمة  عضو مجلس -  3543

 332216برلم       25105135تارٌخ : 

مدٌر صندوق اسكان  افراد الموات المسلحة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة  -  3544

 332216برلم       25105135، تارٌخ : 

والتجارٌة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لجهاز مدٌر االدارة المالٌة  -  3545

 332216برلم       25105135مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ : 

    25105135فخرى نبٌل عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو منتخب  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ :  -  3546

 332216 برلم  

خالد فاروق عبدالمطلب البجاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ :  -  3541

 332216برلم       25105135

ممثال لجهاز مشروعات  - 2510/6/16مدٌر ادارة االشؽال العسكرٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتبارا من  -  3541

اوال / اعتماد تولٌع السٌد العمٌد / خالد فاروق عبدالمطلب البجاوى رئٌس مجلس االدارة كتولٌع اول اعتبارا من -الخدمة الوطنٌة 

ثانٌا / الؽاء تولٌع السٌد اللواء / محمود صالح متولى ) رئٌس مجلس االدارة السابك ( كتولٌع اول اعتبارا من  - 2510/6/10

وحتى تمام انعماد  2521/2510ثالثا /  مدة عضوٌة مجلس االدارة ثالث سنوات اعتبارا من  -لتة ولبول استما 2510/6/10

 332216برلم       25105135والنتخاب اعضاء جدد ، تارٌخ :  2522الجمعٌة العامة العادٌة للشركة عام 

ممثال لجهاز مشروعات الخدمة  - 2510/6/16سٌد محى الدٌن دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو منتخب  اعتبارا من  -  3540

اوال / اعتماد تولٌع السٌد العمٌد / خالد فاروق عبدالمطلب البجاوى رئٌس مجلس االدارة كتولٌع اول اعتبارا من -الوطنٌة 

من  ثانٌا / الؽاء تولٌع السٌد اللواء / محمود صالح متولى ) رئٌس مجلس االدارة السابك ( كتولٌع اول اعتبارا - 2510/6/10

وحتى تمام انعماد  2521/2510ثالثا /  مدة عضوٌة مجلس االدارة ثالث سنوات اعتبارا من  -ولبول استمالتة  2510/6/10

 332216برلم       25105135والنتخاب اعضاء جدد ، تارٌخ :  2522الجمعٌة العامة العادٌة للشركة عام 

ممثال لجهاز  - 2510/6/16كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتبارا من مدٌر ادارة نوادى وفنادق الموات المسلحة  شر -  3555

اوال / اعتماد تولٌع السٌد العمٌد / خالد فاروق عبدالمطلب البجاوى رئٌس مجلس االدارة كتولٌع اول -مشروعات الخدمة الوطنٌة 

رئٌس مجلس االدارة السابك ( كتولٌع اول ثانٌا / الؽاء تولٌع السٌد اللواء / محمود صالح متولى )  - 2510/6/10اعتبارا من 

وحتى تمام  2521/2510ثالثا /  مدة عضوٌة مجلس االدارة ثالث سنوات اعتبارا من  -ولبول استمالتة  2510/6/10اعتبارا من 

 332216برلم       25105135والنتخاب اعضاء جدد ، تارٌخ :  2522انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة عام 

ممثال  - 2510/6/16مدٌر صندوق اسكان  افراد الموات المسلحة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتبارا من  -  3551

اوال / اعتماد تولٌع السٌد العمٌد / خالد فاروق عبدالمطلب البجاوى رئٌس مجلس االدارة كتولٌع -لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة 

لؽاء تولٌع السٌد اللواء / محمود صالح متولى ) رئٌس مجلس االدارة السابك ( كتولٌع اول ثانٌا / ا - 2510/6/10اول اعتبارا من 

وحتى تمام  2521/2510ثالثا /  مدة عضوٌة مجلس االدارة ثالث سنوات اعتبارا من  -ولبول استمالتة  2510/6/10اعتبارا من 

 332216برلم       25105135جدد ، تارٌخ : والنتخاب اعضاء  2522انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة عام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 304 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

مدٌر االدارة المالٌة والتجارٌة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعتبارا من  -  3552

جاوى رئٌس اوال / اعتماد تولٌع السٌد العمٌد / خالد فاروق عبدالمطلب الب-ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة  - 2510/6/16

ثانٌا / الؽاء تولٌع السٌد اللواء / محمود صالح متولى ) رئٌس مجلس االدارة  - 2510/6/10مجلس االدارة كتولٌع اول اعتبارا من 

ثالثا /  مدة عضوٌة مجلس االدارة ثالث سنوات اعتبارا من  -ولبول استمالتة  2510/6/10السابك ( كتولٌع اول اعتبارا من 

برلم       25105135والنتخاب اعضاء جدد ، تارٌخ :  2522تمام انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة عام وحتى  2521/2510

332216 

ممثال لجهاز مشروعات الخدمة  - 2510/6/16فخرى نبٌل عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو منتخب  اعتبارا من  -  3553

د فاروق عبدالمطلب البجاوى رئٌس مجلس االدارة كتولٌع اول اعتبارا من اوال / اعتماد تولٌع السٌد العمٌد / خال-الوطنٌة 

ثانٌا / الؽاء تولٌع السٌد اللواء / محمود صالح متولى ) رئٌس مجلس االدارة السابك ( كتولٌع اول اعتبارا من  - 2510/6/10

وحتى تمام انعماد  2521/2510را من ثالثا /  مدة عضوٌة مجلس االدارة ثالث سنوات اعتبا -ولبول استمالتة  2510/6/10

 332216برلم       25105135والنتخاب اعضاء جدد ، تارٌخ :  2522الجمعٌة العامة العادٌة للشركة عام 

ممثال لجهاز  - 2510/6/16خالد فاروق عبدالمطلب البجاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعتبارا من  -  3554

ال / اعتماد تولٌع السٌد العمٌد / خالد فاروق عبدالمطلب البجاوى رئٌس مجلس االدارة كتولٌع اول او-مشروعات الخدمة الوطنٌة 

ثانٌا / الؽاء تولٌع السٌد اللواء / محمود صالح متولى ) رئٌس مجلس االدارة السابك ( كتولٌع اول  - 2510/6/10اعتبارا من 

وحتى تمام  2521/2510عضوٌة مجلس االدارة ثالث سنوات اعتبارا من  ثالثا /  مدة -ولبول استمالتة  2510/6/10اعتبارا من 

 332216برلم       25105135والنتخاب اعضاء جدد ، تارٌخ :  2522انعماد الجمعٌة العامة العادٌة للشركة عام 

الوطنٌة ، تارٌخ : مدٌر ادارة االشؽال العسكرٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة  -  3555

 332216برلم       25105135

سٌد محى الدٌن دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو منتخب  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ :  -  3556

 332216برلم       25105135

جهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ، مدٌر ادارة نوادى وفنادق الموات المسلحة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال ل -  3551

 332216برلم       25105135تارٌخ : 

مدٌر صندوق اسكان  افراد الموات المسلحة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة  -  3551

 332216برلم       25105135، تارٌخ : 

مشروعات الخدمة الوطنٌة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لجهاز  مدٌر االدارة المالٌة والتجارٌة بجهاز -  3550

 332216برلم       25105135مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ : 

    25105135فخرى نبٌل عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو منتخب  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ :  -  3565

 332216برلم   

خالد فاروق عبدالمطلب البجاوى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة ، تارٌخ :  -  3561

 332216برلم       25105135

    25105135رجاء وصفى عزٌز جرجس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3562

 455214برلم   

    25105135رجاء وصفى عزٌز جرجس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3563

 455214برلم   

    25105135رجاء وصفى عزٌز جرجس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3564

 455214برلم   

    25105135جورجى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ضاحى سعٌد ابراهٌم  -  3565

 455214برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 305 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105135ضاحى سعٌد ابراهٌم جورجى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3566

 455214برلم   

    25105135تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ضاحى سعٌد ابراهٌم جورجى  شركة  -  3561

 455214برلم   

برلم       25105135نبٌل شاكر شلبى فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3561

455214 

برلم       25105135خارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : نبٌل شاكر شلبى فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن مت -  3560

455214 

برلم       25105135نبٌل شاكر شلبى فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3515

455214 

والتولٌع لتصبح / االداره والتولٌع رجاء وصفى عزٌز جرجس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االداره  -  3511

مكفوله للشركاء المتضامنٌن السٌد / ضاحى سعٌد ابراهٌم جورجى والسٌده / رجاء وصفى عزٌز جرجس مجتمعٌن او منفردٌن  

 ولهما كافه الصالحٌات فى التعامل امام البنون من سحب واٌداع الشٌكات وفتح الحسابات وتمثٌل الشركه فى كافه معامالتها مع

 455214برلم       25105135الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا بٌع اصل من اصول الشركه تكون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

رجاء وصفى عزٌز جرجس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / االداره والتولٌع  -  3512

ٌد ابراهٌم جورجى والسٌده / رجاء وصفى عزٌز جرجس مجتمعٌن او منفردٌن  مكفوله للشركاء المتضامنٌن السٌد / ضاحى سع

ولهما كافه الصالحٌات فى التعامل امام البنون من سحب واٌداع الشٌكات وفتح الحسابات وتمثٌل الشركه فى كافه معامالتها مع 

 455214برلم       25105135رٌخ : الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا بٌع اصل من اصول الشركه تكون مجتمعٌن ، تا

رجاء وصفى عزٌز جرجس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / االداره والتولٌع  -  3513

مكفوله للشركاء المتضامنٌن السٌد / ضاحى سعٌد ابراهٌم جورجى والسٌده / رجاء وصفى عزٌز جرجس مجتمعٌن او منفردٌن  

فه الصالحٌات فى التعامل امام البنون من سحب واٌداع الشٌكات وفتح الحسابات وتمثٌل الشركه فى كافه معامالتها مع ولهما كا

 455214برلم       25105135الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا بٌع اصل من اصول الشركه تكون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / االداره والتولٌع   ضاحى سعٌد ابراهٌم جورجى  شركة تضامن -  3514

مكفوله للشركاء المتضامنٌن السٌد / ضاحى سعٌد ابراهٌم جورجى والسٌده / رجاء وصفى عزٌز جرجس مجتمعٌن او منفردٌن  

وتمثٌل الشركه فى كافه معامالتها مع  ولهما كافه الصالحٌات فى التعامل امام البنون من سحب واٌداع الشٌكات وفتح الحسابات

 455214برلم       25105135الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا بٌع اصل من اصول الشركه تكون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ضاحى سعٌد ابراهٌم جورجى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / االداره والتولٌع  -  3515

فوله للشركاء المتضامنٌن السٌد / ضاحى سعٌد ابراهٌم جورجى والسٌده / رجاء وصفى عزٌز جرجس مجتمعٌن او منفردٌن  مك

ولهما كافه الصالحٌات فى التعامل امام البنون من سحب واٌداع الشٌكات وفتح الحسابات وتمثٌل الشركه فى كافه معامالتها مع 

 455214برلم       25105135ٌع اصل من اصول الشركه تكون مجتمعٌن ، تارٌخ : الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا ب

ضاحى سعٌد ابراهٌم جورجى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / االداره والتولٌع  -  3516

وصفى عزٌز جرجس مجتمعٌن او منفردٌن  مكفوله للشركاء المتضامنٌن السٌد / ضاحى سعٌد ابراهٌم جورجى والسٌده / رجاء 

ولهما كافه الصالحٌات فى التعامل امام البنون من سحب واٌداع الشٌكات وفتح الحسابات وتمثٌل الشركه فى كافه معامالتها مع 

 455214برلم       25105135الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن فٌما عدا بٌع اصل من اصول الشركه تكون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

نبٌل شاكر شلبى فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / االداره والتولٌع مكفوله  -  3511

للشركاء المتضامنٌن السٌد / ضاحى سعٌد ابراهٌم جورجى والسٌده / رجاء وصفى عزٌز جرجس مجتمعٌن او منفردٌن  ولهما كافه 

نون من سحب واٌداع الشٌكات وفتح الحسابات وتمثٌل الشركه فى كافه معامالتها مع الؽٌر مجتمعٌن الصالحٌات فى التعامل امام الب

 455214برلم       25105135او منفردٌن فٌما عدا بٌع اصل من اصول الشركه تكون مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 306 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

التولٌع لتصبح / االداره والتولٌع مكفوله نبٌل شاكر شلبى فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل االداره و -  3511

للشركاء المتضامنٌن السٌد / ضاحى سعٌد ابراهٌم جورجى والسٌده / رجاء وصفى عزٌز جرجس مجتمعٌن او منفردٌن  ولهما كافه 

الؽٌر مجتمعٌن الصالحٌات فى التعامل امام البنون من سحب واٌداع الشٌكات وفتح الحسابات وتمثٌل الشركه فى كافه معامالتها مع 

 455214برلم       25105135او منفردٌن فٌما عدا بٌع اصل من اصول الشركه تكون مجتمعٌن ، تارٌخ : 

نبٌل شاكر شلبى فرج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / االداره والتولٌع مكفوله  -  3510

د ابراهٌم جورجى والسٌده / رجاء وصفى عزٌز جرجس مجتمعٌن او منفردٌن  ولهما كافه للشركاء المتضامنٌن السٌد / ضاحى سعٌ

الصالحٌات فى التعامل امام البنون من سحب واٌداع الشٌكات وفتح الحسابات وتمثٌل الشركه فى كافه معامالتها مع الؽٌر مجتمعٌن 

 455214برلم       25105135ٌخ : او منفردٌن فٌما عدا بٌع اصل من اصول الشركه تكون مجتمعٌن ، تار

كوكب مصطفى ٌوسؾ حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح ل كوكب مصطفى ٌوسؾ  -  3515

حسن منفردة امام كافه الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و الهٌئات و الشركات و االفراد و حك االلراض من البنون و لها منفردة 

 211211برلم       25105135ع اصول و متتلكات الشركة سٌارات و اراضى و عماراتها ، تارٌخ : حك بٌ

كوكب مصطفى ٌوسؾ حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح ل كوكب مصطفى ٌوسؾ  -  3511

كات و االفراد و حك االلراض من البنون و لها منفردة حسن منفردة امام كافه الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و الهٌئات و الشر

 211211برلم       25105135حك بٌع اصول و متتلكات الشركة سٌارات و اراضى و عماراتها ، تارٌخ : 

 211211برلم       25105135كوكب مصطفى ٌوسؾ حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  3512

 211211برلم       25105135صطفى ٌوسؾ حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : كوكب م -  3513

 211211برلم       25105131جمال مرعى دمحم ابوزٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  3514

 211211برلم       25105131، تارٌخ :  جمال مرعى دمحم ابوزٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه -  3515

سٌد مصٌلحى حسن حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3516

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

د عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء سٌد مصٌلحى حسن حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌ -  3511

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

سٌد مصٌلحى حسن حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3511

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

سٌد مصٌلحى حسن حسن  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3510

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

سٌد مصٌلحى حسن حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3505

 253051برلم       25105131ختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : اال

سٌد مصٌلحى حسن حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3501

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء اشرؾ وحٌد حسن على  توصٌة بسٌطة   -  3502

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

اشرؾ وحٌد حسن على  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3503

 253051برلم       25105131دارة ، تارٌخ : االختصاصات لمجلس اال

نجالء وحٌد حسن على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات  -  3504

 253051برلم       25105131لمجلس االدارة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 301 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات نجالء وحٌد حسن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  3505

 253051برلم       25105131لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

نجالء وحٌد حسن على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات  -  3506

 253051برلم       25105131لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

نجالء وحٌد حسن على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات  -  3501

 253051برلم       25105131لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

الى مع بماء اشرؾ وحٌد حسن على  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الح -  3501

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

اشرؾ وحٌد حسن على  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3500

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

ٌد حسن على  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء اشرؾ وح -  3655

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

بماء اشرؾ وحٌد حسن على  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع  -  3651

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

اشرؾ وحٌد حسن على  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3652

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  اشرؾ وحٌد حسن -  3653

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

اشرؾ وحٌد حسن على  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3654

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

اشرؾ وحٌد حسن على  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3655

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء اشرؾ وحٌد حسن على   -  3656

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

اشرؾ وحٌد حسن على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3651

 253051برلم       25105131اصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : االختص

اشرؾ وحٌد حسن على  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3651

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء اشرؾ وحٌد حسن على  شركة  -  3650

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

نجالء وحٌد حسن على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات  -  3615

 253051برلم       25105131رة ، تارٌخ : لمجلس االدا

نجالء وحٌد حسن على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات  -  3611

 253051برلم       25105131لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

ٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات نجالء وحٌد حسن على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تجد -  3612

 253051برلم       25105131لمجلس االدارة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 301 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

نجالء وحٌد حسن على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات  -  3613

 253051برلم       25105131لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

اشرؾ وحٌد حسن على  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3614

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

دارة الحالى مع بماء اشرؾ وحٌد حسن على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد عضوٌة مجلس اال -  3615

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

نجالء وحٌد حسن على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات  -  3616

 253051برلم       25105131لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

د حسن على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات نجالء وحٌ -  3611

 253051برلم       25105131لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

نجالء وحٌد حسن على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات  -  3611

 253051برلم       25105131دارة ، تارٌخ : لمجلس اال

نجالء وحٌد حسن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات  -  3610

 253051برلم       25105131لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات  نجالء وحٌد حسن على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  -  3625

 253051برلم       25105131لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

نجالء وحٌد حسن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات  -  3621

 253051برلم       25105131لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

سٌد مصٌلحى حسن حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3622

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

اء سٌد مصٌلحى حسن حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بم -  3623

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

سٌد مصٌلحى حسن حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3624

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

ضامن  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء سٌد مصٌلحى حسن حسن  شركة ت -  3625

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

نجالء وحٌد حسن على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات  -  3626

 253051برلم       25105131لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

نجالء وحٌد حسن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء االختصاصات  -  3621

 253051برلم       25105131لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

االدارة الحالى مع بماء  سٌد مصٌلحى حسن حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس -  3621

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

سٌد مصٌلحى حسن حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3620

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

صٌلحى حسن حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء سٌد م -  3635

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 300 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

سٌد مصٌلحى حسن حسن  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3631

 253051برلم       25105131س االدارة ، تارٌخ : االختصاصات لمجل

سٌد مصٌلحى حسن حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء  -  3632

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

رة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة الحالى مع بماء سٌد مصٌلحى حسن حسن  شركة تضامن  عضو مجلس ادا -  3633

 253051برلم       25105131االختصاصات لمجلس االدارة ، تارٌخ : 

جمال مرعى دمحم ابوزٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح ل كوكب مصطفى ٌوسؾ حسن  -  3634

ومٌه و الهٌئات و الشركات و االفراد و حك االلراض من البنون و لها منفردة حك منفردة امام كافه الجهات الحكومٌه و الؽٌر حك

 211211برلم       25105131بٌع اصول و متتلكات الشركة سٌارات و اراضى و عماراتها ، تارٌخ : 

صطفى ٌوسؾ حسن جمال مرعى دمحم ابوزٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح ل كوكب م -  3635

منفردة امام كافه الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و الهٌئات و الشركات و االفراد و حك االلراض من البنون و لها منفردة حك 

 211211برلم       25105131بٌع اصول و متتلكات الشركة سٌارات و اراضى و عماراتها ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / حك  االدارة والتولٌع خالد حسن محمود عبد الهادي  شر -  3636

من حك الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركة على ان ٌكون ذلن باسم الشركة وبما 

ء وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ولهما ٌحمك اهدافها ولهما الحك فى التولٌع على كافة عمود الشركة دون استثنا

الحك فى التصرؾ بالبٌع والشراء فى عمارات ومنموالت الشركة بكافة انواع التصرفات للنفس او للؽٌر وشراء وبٌع االصول الثابته 

 15516311برلم       25105131ووسائاللنمل ولهما كذلن حك شراء السٌارات الخاصه ، تارٌخ : 

خالد حسن محمود عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / حك  االدارة والتولٌع  -  3631

من حك الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركة على ان ٌكون ذلن باسم الشركة وبما 

ولٌع على كافة عمود الشركة دون استثناء وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ولهما ٌحمك اهدافها ولهما الحك فى الت

الحك فى التصرؾ بالبٌع والشراء فى عمارات ومنموالت الشركة بكافة انواع التصرفات للنفس او للؽٌر وشراء وبٌع االصول الثابته 

 15516311برلم       25105131ارٌخ : ووسائاللنمل ولهما كذلن حك شراء السٌارات الخاصه ، ت

خالد حسن محمود عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / حك  االدارة والتولٌع  -  3631

وبما  من حك الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركة على ان ٌكون ذلن باسم الشركة

ٌحمك اهدافها ولهما الحك فى التولٌع على كافة عمود الشركة دون استثناء وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ولهما 

الحك فى التصرؾ بالبٌع والشراء فى عمارات ومنموالت الشركة بكافة انواع التصرفات للنفس او للؽٌر وشراء وبٌع االصول الثابته 

 15516311برلم       25105131هما كذلن حك شراء السٌارات الخاصه ، تارٌخ : ووسائاللنمل ول

خالد حسن محمود عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالشركة وبٌعها لنفسهما او للؽٌر والتولٌع امام البنون باسم  -  3630

س او للؽٌر واجراء التسهٌالت االئتمانٌه ولهما الحك فى الشركة وكذلن حك السحب واالٌداع وااللتراض والرهن والبٌع والشراء للنف

 15516311برلم       25105131توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

خالد حسن محمود عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالشركة وبٌعها لنفسهما او للؽٌر والتولٌع امام البنون باسم  -  3645

لتراض والرهن والبٌع والشراء للنفس او للؽٌر واجراء التسهٌالت االئتمانٌه ولهما الحك فى الشركة وكذلن حك السحب واالٌداع واال

 15516311برلم       25105131توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

خالد حسن محمود عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالشركة وبٌعها لنفسهما او للؽٌر والتولٌع امام البنون باسم  -  3641

ركة وكذلن حك السحب واالٌداع وااللتراض والرهن والبٌع والشراء للنفس او للؽٌر واجراء التسهٌالت االئتمانٌه ولهما الحك فى الش

 15516311برلم       25105131توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

لثانى دمحم جالل حسن حسنى رمضان حسن عبدالسمٌع  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن ا -  3642

برلم       25105131والثالث حسنى رمضان حسن عبدالسمٌع مجتمعٌن او منفردٌن باسم الشركه وتحت عنوانها ، تارٌخ : 

355466 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 455 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

حسنى رمضان حسن عبدالسمٌع  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن الثانى دمحم جالل حسن  -  3643

برلم       25105131مضان حسن عبدالسمٌع مجتمعٌن او منفردٌن باسم الشركه وتحت عنوانها ، تارٌخ : والثالث حسنى ر

355466 

حسنى رمضان حسن عبدالسمٌع  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن الثانى دمحم جالل حسن  -  3644

برلم       25105131دٌن باسم الشركه وتحت عنوانها ، تارٌخ : والثالث حسنى رمضان حسن عبدالسمٌع مجتمعٌن او منفر

355466 

عماد دمحم الصاوى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / حك االدارة  -  3645

التولٌع على معامالت الشركة وتعٌٌن والتولٌع للطرؾ االول الشرٌن المتضامن ) عماد دمحم الصاوى ابراهٌم ( منفردا وله حك 

مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات وكذلن التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه 

والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات ضمان وحك االلتراض والرهن وكافة 

برلم       25105131تعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وحك الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة ، تارٌخ : صور ال

316151 

عماد دمحم الصاوى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / حك االدارة  -  3646

اد دمحم الصاوى ابراهٌم ( منفردا وله حك التولٌع على معامالت الشركة وتعٌٌن والتولٌع للطرؾ االول الشرٌن المتضامن ) عم

مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات وكذلن التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه 

ت ضمان وحك االلتراض والرهن وكافة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابا

برلم       25105131صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وحك الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة ، تارٌخ : 

316151 

ؾ عماد دمحم الصاوى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  وممتلكاتها وابرام كافة التعالدات مع الؽٌر بمختل -  3641

االشكال وله فى ذلن التولٌع والحضور منفردا نٌابه عن الشركة امام الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه وتمثٌل الشركة فى مواجهة 

الؽٌر والتولٌع منفردا على كافة المستندات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والشٌكات والتعامل مع البنون والتعالد منفردا او من من ٌوكله 

م باعمال البٌع والشراء والتحصٌل والتسوٌك واتخاذ ما ٌلزم لتامٌن معامالت الشركة فى مواجهة الؽٌر بما ٌحمك باسم الشركة والمٌا

 316151برلم       25105131ؼرض الشركة وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ممتلكاتها وابرام كافة التعالدات مع الؽٌر بمختلؾ عماد دمحم الصاوى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  و -  3641

االشكال وله فى ذلن التولٌع والحضور منفردا نٌابه عن الشركة امام الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه وتمثٌل الشركة فى مواجهة 

تعالد منفردا او من من ٌوكله الؽٌر والتولٌع منفردا على كافة المستندات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والشٌكات والتعامل مع البنون وال

باسم الشركة والمٌام باعمال البٌع والشراء والتحصٌل والتسوٌك واتخاذ ما ٌلزم لتامٌن معامالت الشركة فى مواجهة الؽٌر بما ٌحمك 

 316151برلم       25105131ؼرض الشركة وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عزٌز متى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره التولٌع باسمها موكله لالطراؾ العمد ابانوب اسامه  -  3640

ابانوب اسامه عزٌز متى ولهم كافه الصالحٌات فى حدود ؼرض  -3جرجس عزٌز متى  -2اسامه عزٌز متى  -1المتضامنٌن 

 203650برلم       25105131الشركه ، تارٌخ : 

سامه عزٌز متى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره التولٌع باسمها موكله لالطراؾ العمد ابانوب ا -  3655

ابانوب اسامه عزٌز متى ولهم كافه الصالحٌات فى حدود ؼرض  -3جرجس عزٌز متى  -2اسامه عزٌز متى  -1المتضامنٌن 

 203650برلم       25105131الشركه ، تارٌخ : 

مه عزٌز متى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره التولٌع باسمها موكله لالطراؾ العمد اسا -  3651

ابانوب اسامه عزٌز متى ولهم كافه الصالحٌات فى حدود ؼرض  -3جرجس عزٌز متى  -2اسامه عزٌز متى  -1المتضامنٌن 

 203650برلم       25105131الشركه ، تارٌخ : 

عزٌز متى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره التولٌع باسمها موكله لالطراؾ العمد  اسامه -  3652

ابانوب اسامه عزٌز متى ولهم كافه الصالحٌات فى حدود ؼرض  -3جرجس عزٌز متى  -2اسامه عزٌز متى  -1المتضامنٌن 

 203650برلم       25105131الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 451 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105131م دمحم دمحم الشٌن  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ : هنا حسا -  3653

 235415برلم   

برلم       25105131هنا حسام دمحم دمحم الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  3654

235415 

    25105131 دمحم الشٌن  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ : هنا حسام دمحم -  3655

 235415برلم   

برلم       25105131هنا حسام دمحم دمحم الشٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  3656

235415 

 المولد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ : دمحم عاطؾ  احمد دمحم -  3651

 235415برلم       25105131

    25105131دمحم عاطؾ  احمد دمحم المولد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  3651

 235415برلم   

د دمحم المولد  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ : دمحم عاطؾ  احم -  3650

 235415برلم       25105131

    25105131دمحم عاطؾ  احمد دمحم المولد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  3665

 235415برلم   

ادل عبدالعزٌز كامل  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ : ٌوسؾ هشام ع -  3661

 235415برلم       25105131

ٌوسؾ هشام عادل عبدالعزٌز كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  3662

 235415برلم       25105131

شام عادل عبدالعزٌز كامل  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ : ٌوسؾ ه -  3663

 235415برلم       25105131

ٌوسؾ هشام عادل عبدالعزٌز كامل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  3664

 235415برلم       25105131

حمود نصر الدٌن السٌد عبدالمعطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ : م -  3665

 421312برلم       25105131

رئٌس  -مجدي جورج حنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل اختصاصات االستاذ / مجدى جورج حنٌن  -  3666

نمثٌل  -3-اعتماد صرؾ النمدٌة والشٌكات والمٌزانٌات  -2-ما ٌتعلك باالدارة الفعلٌة للشركة كل  -1مجلس االدارة لتصبح كما ٌلى / 

حك رفع الدعاوى المضائٌة والتنازل عنها والتصالح فٌها امام  -4-الشركة امام المضاء والؽٌر والتعامل مع البنون بصفة عامة 

الشهر العمارى وفى جمٌع اجراءات البٌع والشراء والسٌارات المركبات تولٌع عمد وشراء وبٌع السٌارات امام  -5-الشهر العمارى 

 251202برلم       25105131حك االلتراض والحصول على كافة التسهٌالت ، تارٌخ :  -6-بجمٌع انواعها 

س رئٌ -مجدي جورج حنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل اختصاصات االستاذ / مجدى جورج حنٌن  -  3661

نمثٌل  -3-اعتماد صرؾ النمدٌة والشٌكات والمٌزانٌات  -2-كل ما ٌتعلك باالدارة الفعلٌة للشركة  -1مجلس االدارة لتصبح كما ٌلى / 

حك رفع الدعاوى المضائٌة والتنازل عنها والتصالح فٌها امام  -4-الشركة امام المضاء والؽٌر والتعامل مع البنون بصفة عامة 

تولٌع عمد وشراء وبٌع السٌارات امام الشهر العمارى وفى جمٌع اجراءات البٌع والشراء والسٌارات المركبات  -5-الشهر العمارى 

 251202برلم       25105131حك االلتراض والحصول على كافة التسهٌالت ، تارٌخ :  -6-بجمٌع انواعها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 452 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

رئٌس  -تصاصات االستاذ / مجدى جورج حنٌن مجدي جورج حنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تعدٌل اخ -  3661

نمثٌل  -3-اعتماد صرؾ النمدٌة والشٌكات والمٌزانٌات  -2-كل ما ٌتعلك باالدارة الفعلٌة للشركة  -1مجلس االدارة لتصبح كما ٌلى / 

ا والتصالح فٌها امام حك رفع الدعاوى المضائٌة والتنازل عنه -4-الشركة امام المضاء والؽٌر والتعامل مع البنون بصفة عامة 

تولٌع عمد وشراء وبٌع السٌارات امام الشهر العمارى وفى جمٌع اجراءات البٌع والشراء والسٌارات المركبات  -5-الشهر العمارى 

 251202برلم       25105131حك االلتراض والحصول على كافة التسهٌالت ، تارٌخ :  -6-بجمٌع انواعها 

 -1-ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المالٌة من البنون وحك الؽٌر وتمدٌم الضمانات الالزمة مجدي جورج حنٌن  ش -  3660

 251202برلم       25105131توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء مما سبك ذكرة ، تارٌخ : 

 -1-الضمانات الالزمة  مجدي جورج حنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المالٌة من البنون وحك الؽٌر وتمدٌم -  3615

 251202برلم       25105131توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء مما سبك ذكرة ، تارٌخ : 

 -1-مجدي جورج حنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المالٌة من البنون وحك الؽٌر وتمدٌم الضمانات الالزمة  -  3611

 251202برلم       25105131ذكرة ، تارٌخ :  توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او جزء مما سبك

احمد دمحم حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  3612

 354114برلم       25105131

امن ، تارٌخ : احمد دمحم حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متض -  3613

 354114برلم       25105131

احمد دمحم حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  3614

 354114برلم       25105131

ن ، تارٌخ : احمد دمحم حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضام -  3615

 354114برلم       25105131

احمد دمحم حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  3616

 354114برلم       25105131

، تارٌخ : احمد دمحم حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  3611

 354114برلم       25105131

    25105131دمحم حسٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  3611

 354114برلم   

    25105131دمحم حسٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  3610

 354114برلم   

    25105131دمحم حسٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  3615

 354114برلم   

    25105131دمحم حسٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  3611

 354114برلم   

احمد دمحم حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  3612

 354114برلم       25105131

احمد دمحم حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  3613

 354114برلم       25105131

    25105131دمحم حسٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  3614

 354114برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 453 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

    25105131دمحم حسٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  3615

 354114برلم   

    25105131دمحم حسٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  3616

 354114برلم   

    25105131دمحم حسٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  3611

 354114برلم   

احمد دمحم حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون للطرفٌن االول والثانى  -  3611

 354114برلم       25105131مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌن االول والثانى احمد دمحم حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون للطرف -  3610

 354114برلم       25105131مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد دمحم حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون للطرفٌن االول والثانى  -  3605

 354114برلم       25105131مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون للطرفٌن االول والثانى  احمد دمحم -  3601

 354114برلم       25105131مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

لثانى احمد دمحم حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون للطرفٌن االول وا -  3602

 354114برلم       25105131مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد دمحم حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون للطرفٌن االول والثانى  -  3603

 354114برلم       25105131مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون للطرفٌن االول والثانى مجتمعٌن او دمحم حسٌن عبد هللا   -  3604

 354114برلم       25105131منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم حسٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون للطرفٌن االول والثانى مجتمعٌن او  -  3605

 354114برلم       25105131فردٌن ، تارٌخ : من

دمحم حسٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون للطرفٌن االول والثانى مجتمعٌن او  -  3606

 354114برلم       25105131منفردٌن ، تارٌخ : 

ن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون للطرفٌن االول والثانى مجتمعٌن او دمحم حسٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضام -  3601

 354114برلم       25105131منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد دمحم حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون للطرفٌن االول والثانى  -  3601

 354114برلم       25105131مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد دمحم حسٌن عبدهللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون للطرفٌن االول والثانى  -  3600

 354114برلم       25105131مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

داره والتولٌع لتكون للطرفٌن االول والثانى مجتمعٌن او دمحم حسٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك اال -  3155

 354114برلم       25105131منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم حسٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون للطرفٌن االول والثانى مجتمعٌن او  -  3151

 354114برلم       25105131منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم حسٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون للطرفٌن االول والثانى مجتمعٌن او  -  3152

 354114برلم       25105131منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 454 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

رفٌن االول والثانى مجتمعٌن او دمحم حسٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتكون للط -  3153

 354114برلم       25105131منفردٌن ، تارٌخ : 

برلم       25105131احمد انور دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واسلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3154

425466 

برلم       25105131ٌن واسلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد انور دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشر -  3155

425466 

    25105131كرٌم كامل دمحم طاهر عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واسلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3156

 425466برلم   

    25105131افه حموله ، تارٌخ : كرٌم كامل دمحم طاهر عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واسلم ك -  3151

 425466برلم   

-احمد انور دمحم والطرؾ الثالث -احمد انور دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع ٌكون للطرؾ الثانى  -  3151

ر والتعامل باسمها والتعامل روحٌه سالم على عوض مجتمعان او منفردان ولهما فى ذلن اوسع السلطات فى تمثٌل الشركات امام الؽٌ

مع البنون والتولٌع على الشٌكات بدون حدود ورهن االصول وااللتراض بضمانها والحصول على التسهٌالت المصرفٌه وفتح 

االعتمدات المستندٌه لدى البنون وبٌع وشراء السٌارات والعمارات باسم الشركه ولهما توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 425466برلم       25105131

-احمد انور دمحم والطرؾ الثالث -احمد انور دمحم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع ٌكون للطرؾ الثانى  -  3150

عامل روحٌه سالم على عوض مجتمعان او منفردان ولهما فى ذلن اوسع السلطات فى تمثٌل الشركات امام الؽٌر والتعامل باسمها والت

مع البنون والتولٌع على الشٌكات بدون حدود ورهن االصول وااللتراض بضمانها والحصول على التسهٌالت المصرفٌه وفتح 

االعتمدات المستندٌه لدى البنون وبٌع وشراء السٌارات والعمارات باسم الشركه ولهما توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 425466برلم       25105131

احمد انور دمحم -كرٌم كامل دمحم طاهر عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع ٌكون للطرؾ الثانى  -  3115

روحٌه سالم على عوض مجتمعان او منفردان ولهما فى ذلن اوسع السلطات فى تمثٌل الشركات امام الؽٌر -والطرؾ الثالث 

تولٌع على الشٌكات بدون حدود ورهن االصول وااللتراض بضمانها والحصول على والتعامل باسمها والتعامل مع البنون وال

التسهٌالت المصرفٌه وفتح االعتمدات المستندٌه لدى البنون وبٌع وشراء السٌارات والعمارات باسم الشركه ولهما توكٌل الؽٌر فى 

 425466برلم       25105131كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد انور دمحم -ل دمحم طاهر عمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع ٌكون للطرؾ الثانى كرٌم كام -  3111

روحٌه سالم على عوض مجتمعان او منفردان ولهما فى ذلن اوسع السلطات فى تمثٌل الشركات امام الؽٌر -والطرؾ الثالث 

بدون حدود ورهن االصول وااللتراض بضمانها والحصول على والتعامل باسمها والتعامل مع البنون والتولٌع على الشٌكات 

التسهٌالت المصرفٌه وفتح االعتمدات المستندٌه لدى البنون وبٌع وشراء السٌارات والعمارات باسم الشركه ولهما توكٌل الؽٌر فى 

 425466برلم       25105131كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام بوظٌفة مدٌر عام السوق الداخلى ، تارٌخ : وفٌك مكرم سالمة فانوس  شرك -  3112

 124021برلم       25105131

وفٌك مكرم سالمة فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام بوظٌفة مدٌر عام السوق الداخلى ، تارٌخ :  -  3113

 124021برلم       25105131

دمحم سعد الدٌن محمود عبداللة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام بوظٌفة مدٌر عام السوق الداخلى ،  -  3114

 124021برلم       25105131تارٌخ : 

، دمحم سعد الدٌن محمود عبداللة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام بوظٌفة مدٌر عام السوق الداخلى  -  3115

 124021برلم       25105131تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 455 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

دمحم سعد حسٌن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام بوظٌفة مدٌر عام السوق الداخلى ، تارٌخ :  -  3116

 124021برلم       25105131

ر عام السوق الداخلى ، تارٌخ : دمحم سعد حسٌن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام بوظٌفة مدٌ -  3111

 124021برلم       25105131

دمحم فرٌد بٌومى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام بوظٌفة مدٌر عام السوق الداخلى ، تارٌخ :  -  3111

 124021برلم       25105131

كلٌفة بالمٌام بوظٌفة مدٌر عام السوق الداخلى ، تارٌخ : دمحم فرٌد بٌومى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وت -  3110

 124021برلم       25105131

وفٌك مكرم سالمة فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام اعمال وظٌفة مدٌر عام الشئون الفنٌة ،  -  3125

 124021برلم       25105131تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام اعمال وظٌفة مدٌر عام الشئون الفنٌة ،   وفٌك مكرم سالمة فانوس -  3121

 124021برلم       25105131تارٌخ : 

دمحم سعد الدٌن محمود عبداللة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام اعمال وظٌفة مدٌر عام الشئون الفنٌة ،  -  3122

 124021برلم       25105131تارٌخ : 

دمحم سعد الدٌن محمود عبداللة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام اعمال وظٌفة مدٌر عام الشئون الفنٌة ،  -  3123

 124021برلم       25105131تارٌخ : 

ٌر عام الشئون الفنٌة ، تارٌخ : دمحم سعد حسٌن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام اعمال وظٌفة مد -  3124

 124021برلم       25105131

دمحم سعد حسٌن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام اعمال وظٌفة مدٌر عام الشئون الفنٌة ، تارٌخ :  -  3125

 124021برلم       25105131

وتكلٌفة بالمٌام اعمال وظٌفة مدٌر عام الشئون الفنٌة ، تارٌخ :   دمحم فرٌد بٌومى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  3126

 124021برلم       25105131

دمحم فرٌد بٌومى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام اعمال وظٌفة مدٌر عام الشئون الفنٌة ، تارٌخ :  -  3121

 124021برلم       25105131

ة فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة للمٌام باعمال مدٌر عام الشئون المالٌة ، تارٌخ : وفٌك مكرم سالم -  3121

 124021برلم       25105131

وفٌك مكرم سالمة فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة للمٌام باعمال مدٌر عام الشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  3120

 124021برلم       25105131

دمحم سعد الدٌن محمود عبداللة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة للمٌام باعمال مدٌر عام الشئون المالٌة ، تارٌخ  -  3135

 124021برلم       25105131: 

ئون المالٌة ، تارٌخ دمحم سعد الدٌن محمود عبداللة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة للمٌام باعمال مدٌر عام الش -  3131

 124021برلم       25105131: 

دمحم سعد حسٌن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة للمٌام باعمال مدٌر عام الشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  3132

 124021برلم       25105131

باعمال مدٌر عام الشئون المالٌة ، تارٌخ :  دمحم سعد حسٌن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة للمٌام -  3133

 124021برلم       25105131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 456 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

دمحم فرٌد بٌومى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة للمٌام باعمال مدٌر عام الشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  3134

 124021برلم       25105131

لس ادارة  وتكلٌفة للمٌام باعمال مدٌر عام الشئون المالٌة ، تارٌخ : دمحم فرٌد بٌومى عزب  شركة مساهمة  عضو مج -  3135

 124021برلم       25105131

وفٌك مكرم سالمة فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام باعمال وظٌفة مدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  3136

 124021برلم       25105131

مة فانوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام باعمال وظٌفة مدٌر عام العملٌات ، تارٌخ : وفٌك مكرم سال -  3131

 124021برلم       25105131

دمحم سعد الدٌن محمود عبداللة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام باعمال وظٌفة مدٌر عام العملٌات ،  -  3131

 124021برلم       25105131تارٌخ : 

دمحم سعد الدٌن محمود عبداللة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام باعمال وظٌفة مدٌر عام العملٌات ،  -  3130

 124021برلم       25105131تارٌخ : 

عام العملٌات ، تارٌخ : دمحم سعد حسٌن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام باعمال وظٌفة مدٌر  -  3145

 124021برلم       25105131

دمحم سعد حسٌن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام باعمال وظٌفة مدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  3141

 124021برلم       25105131

لمٌام باعمال وظٌفة مدٌر عام العملٌات ، تارٌخ : دمحم فرٌد بٌومى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة با -  3142

 124021برلم       25105131

دمحم فرٌد بٌومى عزب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتكلٌفة بالمٌام باعمال وظٌفة مدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  3143

 124021برلم       25105131

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 

 454311برلم       25105153مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

 454311برلم       25105153دمحم شعبان دمحم وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 454311برلم       25105153ٌز فهٌم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : مٌكل نبٌل عز -  3

 454311برلم       25105153دمحم شعبان دمحم وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

 454311برلم       25105153شركة تضامن ، تارٌخ :  مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع -  5

 454311برلم       25105153دمحم شعبان دمحم وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

 454311برلم       25105153مٌكل نبٌل عزٌز فهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 454311برلم       25105153دمحم شعبان دمحم وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 451 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 323045برلم       25105151اكرامً كمال جٌد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  0

 323045برلم       25105151شهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة اكرامى موتورز  توصٌة بسٌطة  ملخص وم -  15

برلم       25105151شركة اكرامى كمال جٌد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

323045 

 323045برلم       25105151اكرامً كمال جٌد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12

 323045برلم       25105151شركة اكرامى موتورز  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

برلم       25105151شركة اكرامى كمال جٌد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  14

323045 

برلم       25105111وصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : فكري محمود دسولً وشركاة  ت -  15

332155 

برلم       25105111فكري محمود دسولً وشركاة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

332155 

برلم       25105111ٌخ : فكري محمود دسولً وشركاة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تار -  11

332155 

برلم       25105111فكري محمود دسولً وشركاة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

332155 

برلم       25105116عمرو محمود فاٌز محمود وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  10

411040 

برلم       25105111عزمى بشرى و شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : جوى  -  25

425240 

 410151برلم       25105111نادر دمحم احمد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

 410151برلم       25105111كة تضامن ، تارٌخ : نادر دمحم احمد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شر -  22

 104401برلم       25105121مختار سعد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

 104401برلم       25105121دمحم سعدالدٌن حامد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  24

 104401برلم       25105121شركه اوالد سعد حامد  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

 104401برلم       25105121مختار سعد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  26

برلم       25105121توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : دمحم سعدالدٌن حامد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه  -  21

104401 

 104401برلم       25105121شركه اوالد سعد حامد  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 451 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 

 451011برلم       25105150تحمٌل ، تارٌخ :  حسن عاطؾ عبدالفتاح و شركاه 554   -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 226144برلم       25105151، تارٌخ :  0415عبده حامد عبدهللا     -  1

 355355برلم       25105151، تارٌخ :  0416  2523/1/35ٌحٌى فتحً ابراهٌم حسونه  سارى حتى   -  2

 311111برلم       25105151، تارٌخ :  0415  2524/6/20هوٌدا جعفر عبد النعٌم احمد  سارى حتى   -  3

 251115برلم       25105151، تارٌخ :  0555  2524/1/16فوزي حسن وهبه  سارى حتى  -  4

 304046برلم       25105151ارٌخ : ، ت 0451  2522/3/13اٌمن نبٌه توفٌك سٌد احمد  سارى حتى   -  5

 211302برلم       25105151، تارٌخ :  0461  2523/5/26مجدي عبده عبدالمسٌح  سارى حتى   -  6

 302555برلم       25105151، تارٌخ :  0556  2521/1/4دمحم عبد الواحد دمحم ابراهٌم  سارى حتى   -  1

 325543برلم       25105151، تارٌخ :  0550  2524/1/31تى  دمحم كمال الدٌن حسن النجار  سارى ح -  1

 251504برلم       25105151، تارٌخ :  0455  2524/5/10بدٌع سٌد دسولً  سارى حتى  -  0

 323256برلم       25105151، تارٌخ :  0414  2524/6/6عبد الفتاح سٌد بهادي حسن  سارى حتى   -  15

 351515برلم       25105151، تارٌخ :  0452  2524/3/5احمد عامر  سارى حتى  احمد ابراهٌم محمود  -  11

 311661برلم       25105151، تارٌخ :  0455  2524/6/6مها صبرى عبدالونٌس دمحم  سارى حتى   -  12

برلم       25105151، تارٌخ :  0401  2523/4/11النادى للمالبس و التسوٌك و تنظٌم الممارض  سارى حتى   -  13

352545 

 321612برلم       25105151، تارٌخ :  0561  2524/4/12شرٌؾ حمدي دمحم الشمرلً  سارى حتى  -  14

 354515برلم       25105151، تارٌخ :  0454  2523/1/26صفوت جورج عبد الجلٌل  سارى حتى   -  15

 110125برلم       25105151رٌخ : ، تا 0453  2523/1/25فارس عٌد دمحم سعودي  سارى حتى   -  16

 301153برلم       25105152، تارٌخ :  0555  2524/4/21جمال ربٌع صالح على  سارى حتى  -  11

 303515برلم       25105152، تارٌخ :  0515فادى فارس عبده سولاير     -  11

 311561برلم       25105152:  ، تارٌخ 0512  2524/2/0عادل عبد الوهاب احمد حجازى  سارى حتى  -  10

 204346برلم       25105152، تارٌخ :  0540  2524/3/0مجدي لالنشاءات واالستشارات الهندسٌه  سارى حتى  -  25

 265134برلم       25105153، تارٌخ :  0640  2525/12/21دمحم عبدالفتاح  احمد  سارى حتى  -  21

 211512برلم       25105153، تارٌخ :  0615دمحم السٌد حسن على شطا     -  22



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 450 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 316051برلم       25105153، تارٌخ :  0655  2523/0/22امجد حلمً حبٌب  سارى حتى  -  23

 311251برلم       25105153، تارٌخ :  0631  2524/3/5حاتم عبدالجلٌل السٌد  عنب  سارى حتى  -  24

 326521برلم       25105153خ : ، تارٌ 0625حمدي عبدالرحمن محمود     -  25

 311251برلم       25105153، تارٌخ :  0501  2523/15/16فكرى عثمان زكى مهران  سارى حتى  -  26

 311251برلم       25105153، تارٌخ :  0501  2523/15/16فكري عثمان زكً  سارى حتى  -  21

 351112برلم       25105153، تارٌخ :  0635  2522/1/24مإسسه مجدي لشبكات الؽازات الطبٌه  سارى حتى  -  21

 341452برلم       25105153، تارٌخ :  0612اسامه صبحً حامد احمد     -  20

برلم       25105153، تارٌخ :  0622  2522/15/6المإسسة المصرٌة لتاجٌر المعدات والمماوالت  سارى حتى  -  35

340554 

 340554برلم       25105153، تارٌخ :  0622  2522/15/6دمحم  سارى حتى  جمال الدٌن عبدالعظٌم -  31

 361512برلم       25105153، تارٌخ :  0651  2525/3/21مإسسه احمد مندوه لتجاره مواد البناء  سارى  -  32

 306155برلم       25105153، تارٌخ :  0511هشام احمد دمحم عبد المولى     -  33

 164650برلم       25105153، تارٌخ :  0631  2524/6/21علً سرحان  سارى حتى فاروق  -  34

 311416برلم       25105153، تارٌخ :  0663  2521/0/11محمود حسن احمد دمحم  سارى حتى  -  35

 315331برلم       25105153، تارٌخ :  0643  2523/1/11لاسم احمد عبد الرحمن بدوي  سارى حتى  -  36

 306612برلم       25105153، تارٌخ :  0646  2523/1/1الحسٌن احمد دمحم حسن  سارى حتى  -  31

 346210برلم       25105153، تارٌخ :  0505  2522/5/21اٌراهٌم مصطفً كامل احمد  سارى حتى  -  31

 354231برلم       25105153، تارٌخ :  06322  2523/1/1دمحم عبد العظٌم حافظ السروجً  سارى حتى  -  30

 223140برلم       25105153، تارٌخ :  0615محمود حسن شحاته     -  45

 323510برلم       25105153، تارٌخ :  0656  2524/6/11نور حسٌن نور دمحم  سارى حتى  -  41

 316404برلم       25105153، تارٌخ :  0655  2523/0/5نٌللً خلٌل ابراهٌم  سارى حتى  -  42

 211152برلم       25105153، تارٌخ :  0636  2525/3/21راجى فإاد ٌوسؾ عبدالملن  سارى حتى  -  43

 323153برلم       25105153، تارٌخ :  0625  2524/6/3الشرلاوي للتجاره والتورٌدات  سارى حتى  -  44

 323153برلم       25105153، تارٌخ :  0625  2524/6/3سعدالدٌن للتجاره والتورٌدات الصناعٌه  سارى حتى  -  45

 323153برلم       25105153، تارٌخ :  0625  2524/6/3سعد الدٌن شعبان عبد الفتاح  سارى حتى  -  46

 301142برلم       25105154، تارٌخ :  0620  2524-4-6اٌهاب دمحم كمال احمد  سارى حتى /  -  41

 325112برلم       25105154، تارٌخ :  0631  2524-0-12 مجدي عزٌز صالح حنا  سارى حتى / -  41

 322525برلم       25105154، تارٌخ :  0652  2524-4-26صٌدلٌه منً  سارى حتى /  -  40

 331233برلم       25105154، تارٌخ :  0663عاٌده عدلً شحاته     -  55



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 415 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 301005برلم       25105154، تارٌخ :  0626  2524/ 5/ 11بٌتر فاٌز مٌخائٌل تناؼو  سارى حتى -  51

 313002برلم       25105154، تارٌخ :  0621  2522-2-1احمد فوزى دمحم على  سارى حتى /  -  52

 351642برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2524/ 1/ 15صٌدلٌه د/احمد هاشم  سارى حتى -  53

 315141برلم       25105151، تارٌخ :  0126طارق ابراهٌم مرسً     -  54

 212515برلم       25105151، تارٌخ :  0603  2521/1/4مصطفً دمحم عطٌه  سارى حتى  -  55

 345555برلم       25105151، تارٌخ :  0111  2522/ 4/ 23امل امٌن جندي حنا  سارى حتى -  56

 213115برلم       25105151، تارٌخ :  0615سهٌر عبدالمجٌد دمحم مرسى     -  51

 231153برلم       25105151، تارٌخ :  0130سعٌد طه السٌد طه     -  51

 343465برلم       25105151، تارٌخ :  0156طارق دمحم انور دمحم حسن     -  50

 216654برلم       25105151، تارٌخ :  0611  2525/ 12/ 24االلفً لالدوات الكهربائٌه  سارى حتى -  65

 361115برلم       25105151، تارٌخ :  0154مكتب رحالت دمحم حسن     -  61

 361115برلم       25105151، تارٌخ :  0154دمحم حسن سٌد حسن     -  62

 326111برلم       25105151، تارٌخ :  0603  2510/ 0/ 21شرٌؾ ابراهٌم سٌد ابراهٌم  سارى حتى -  63

 351131برلم       25105151، تارٌخ :  0133  2524/ 1/ 12ارى حتىفاروق عبد الؽنً احمد  س -  64

 354011برلم       25105151، تارٌخ :  0106  2523/1/16ابو الجوخ للدرجات  سارى حتى  -  65

 325264برلم       25105151، تارٌخ :  0111  2524/1/22احمد حسٌن عبد العال  سارى حتى  -  66

 316103برلم       25105151، تارٌخ :  0115  2523/5/11عبد العزٌز  سارى حتى  عمرو احمد مرتضى -  61

 214141برلم       25105151، تارٌخ :  0110ولٌد عبدالمادر منصور     -  61

 221011برلم       25105151، تارٌخ :  0111  2523/11/14ابوالعنٌن المنسً دمحم عمار  سارى حتى  -  60

 361454برلم       25105151، تارٌخ :  0156  2524/1/1 دمحم علً  سارى حتى السٌد دمحم -  15

 303155برلم       25105151، تارٌخ :  0161  2521/6/13دمحم ٌوسؾ احمد ٌوسؾ  سارى حتى  -  11

 314021برلم       25105151، تارٌخ :  0155  2523/6/35نبٌل دمحمسٌد احمد  سارى حتى  -  12

 311454برلم       25105151، تارٌخ :  0146  2524/4/21م عبدالحمٌد على سٌد حمٌده  سارى حتى اسال -  13

 365521برلم       25105151، تارٌخ :  0113  2524/ 5/ 5عاطؾ عبد هللا ذكً دمحم  سارى حتى -  14

 316532برلم       25105151، تارٌخ :  0103  2523/1/13صٌدلٌه د/ ربٌعى  سارى حتى  -  15

 266561برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2524/4/10عصام الدٌن دمحم رشاد  سارى حتى  -  16

 311146برلم       25105151، تارٌخ :  0105  2524/6/21ابراهٌم دمحم دمحم شحاتة  سارى حتى  -  11

 304311برلم       25105150، تارٌخ :  0121  2522/1/1ٌاسر دمحم فاروق لبٌب عطٌة  سارى حتى  -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 411 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 215103برلم       25105150، تارٌخ :  0112  2524/1/0ناصر دمحم مصطفى دمحم  سارى حتى  -  10

 322103برلم       25105150، تارٌخ :  0155  2524/5/25عادل فاٌز سولاير  سارى حتى  -  15

 205051برلم       25105150، تارٌخ :  0145  2525/1/20محسن احمد دمحم  سارى حتى  -  11

 231012برلم       25105150، تارٌخ :  01363  2524/6/2مإسسه الملٌنً  سارى حتى  -  12

 355621برلم       25105150، تارٌخ :  0135  2523/0/16عالء الدٌن دمحم دمحم علً  سارى حتى  -  13

 336611برلم       25105150رٌخ : ، تا 0114  2521/1/21ولٌد دمحم علً بٌومً  سارى حتى  -  14

 324514برلم       25105150، تارٌخ :  0144  2524/1/5دمحم منصور احمد احمد  سارى حتى  -  15

 311532برلم       25105150، تارٌخ :  0115سارى حتى  2523/11/21نبٌل مسعد احمد للٌله   -  16

 354311برلم       25105150، تارٌخ :  0113  2523/1/14صٌدلٌه د/ماجد الجدٌده  سارى حتى  -  11

 311541برلم       25105150، تارٌخ :  0110  2524/2/4نشات هرنى توماس بمطر  سارى حتى  -  11

 325313برلم       25105150، تارٌخ :  0132عاطؾ مفٌد عبد الملن     -  10

 234145برلم       25105115ارٌخ : ، ت 0123  2525/2/13محمود احمد علً خمٌس  سارى حتى  -  05

 350515برلم       25105115، تارٌخ :  0145  2524/4/11خالد دمحم احمد ساعً  سارى حتى  -  01

 350515برلم       25105115، تارٌخ :  0145  2524/4/11خالد دمحم احمد الساعً  سارى حتى  -  02

 311511برلم       25105115ارٌخ : ، ت 0105ٌس دمحم رشاد عبدالكرٌم مرسى     -  03

 313011برلم       25105115، تارٌخ :  0123سارى حتى  2523/5/24سٌد حسٌن مصطفً   -  04

 321015برلم       25105115، تارٌخ :  0126  2525/2/1كامل حسن عبدالحمٌد حسٌن البطا  سارى حتى  -  05

 313106برلم       25105115، تارٌخ :  0101  2521/12/16عباس حافظ احمد حسن  سارى حتى  -  06

 323402برلم       25105115، تارٌخ :  0151  2524/6/15اٌمن عبدالمادر حسنٌن ابراهٌم  سارى حتى  -  01

 354543برلم       25105115، تارٌخ :  0105  2522/5/10دمحم ابراهٌم حافظ  سارى حتى  -  01

 354543برلم       25105115، تارٌخ :  0105  2522/5/10لتجدٌد السٌارات  سارى حتى مركز دمحم ابراهٌم حافظ  -  00

 106166برلم       25105115، تارٌخ :  0101  2524/6/11على حسن  احمد  سارى حتى  -  155

 251532برلم       25105115، تارٌخ :  0136  2523/4/13صبحً محفوظ احمد  سارى حتى  -  151

 311231برلم       25105115، تارٌخ :  0155  2521/5/0زٌنهم بدري دمحم  سارى حتى  كرم -  152

 210555برلم       25105111، تارٌخ :  0110ٌاسر عبد العزٌز مسعود ناصر     -  153

 102451برلم       25105111، تارٌخ :  0014السٌد حسن فهمً السٌد     -  154

 313414برلم       25105111، تارٌخ :  0102  2521/ 12/ 26موسى  سارى حتى دمحم عبد الرحمن السٌد -  155

 323011برلم       25105111، تارٌخ :  0112  4/1/2524دمحم محمود احمد داود  سارى حتى  -  156



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 412 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 361364برلم       25105111، تارٌخ :  0166  2524/1/4اسامه صابر سٌد حسن  سارى حتى  -  151

 355124برلم       25105111، تارٌخ :  0024  2521/11/26ود دمحم محمود دروٌش  سارى حتى محم -  151

 355121برلم       25105111، تارٌخ :  0011  2521/12/2البٌر حبٌب خلٌل سعد  سارى حتى  -  150

 303160برلم       25105111، تارٌخ :  0015  2521/15/10ادهم عبده احمد عبده  سارى حتى  -  115

 203011برلم       25105111، تارٌخ :  0165  2521/2/0احمد طلٌبه حسن  سارى حتى  -  111

 200511برلم       25105114، تارٌخ :  0000  2521-11-1اكرم عبدالحمٌد عبدالمجٌد  سارى حتى /  -  112

 311414برلم       25105114:  ، تارٌخ 0012  2524-4-22صالح الدٌن عبدالعاطى ابراهٌم  سارى حتى /  -  113

 200411برلم       25105114، تارٌخ :  0045  2521-11-5دمحم رشاد مدبولً  سارى حتى /  -  114

 212515برلم       25105114، تارٌخ :  0031  2524-5-3احمد عبده محمود  سارى حتى /  -  115

 310555برلم       25105114، تارٌخ :  0051ناهد طه دمحم حشٌش     -  116

 300245برلم       25105114، تارٌخ :  0045  2524-6-21كٌرلس اٌوب لبٌب موسى  سارى حتى /  -  111

 301511برلم       25105114، تارٌخ :  15556  2524-2-11دمحم احمد دمحم عبد الظاهر  سارى حتى /  -  111

 361333برلم       25105114، تارٌخ :  0006  2524-1-3سامً فرج حسن فرج  سارى حتى /  -  110

 336520برلم       25105114، تارٌخ :  0064  2521/1/21الخطٌب للتجاره  سارى حتى  -  125

 324625برلم       25105114، تارٌخ :  0010  2524-1-21عفاؾ فتحً جورج  سارى حتى /  -  121

 351052برلم       25105114، تارٌخ :  0001  2524-3-25ممدوح السٌد عبد الظاهر دمحم  سارى حتى /  -  122

 310655برلم       25105114، تارٌخ :  0030  2524-1-4حافظ رمضان دمحم  سارى حتى /  -  123

 252215برلم       25105115، تارٌخ :  15553  2524/6/15دمحم عبدالراضً عبدالحافظ دمحم  سارى حتى  -  124

 252215برلم       25105115، تارٌخ :  15553  2524/6/15ضى عبد الحافظ  سارى حتى دمحم عبد الرا -  125

 352631برلم       25105115، تارٌخ :  15514  2523/4/15مصوؼات عادل  سارى حتى  -  126

 365315برلم       25105115، تارٌخ :  15544  2524/5/23ترن دمحم حسن ترن  سارى حتى  -  121

 301611برلم       25105115، تارٌخ :  15515  2524/3/23د احمد على شلمامى  سارى حتى خال -  121

 361555برلم       25105115، تارٌخ :  15515  2524/1/12مورٌس بباوي جاد منصور  سارى حتى  -  120

 350321  برلم     25105115، تارٌخ :  15550  2524/4/5احمد شعبان احمد الشٌشنً  سارى حتى -  135

 325512برلم       25105115، تارٌخ :  15565  2524/2/22دمحم مزي ابراهٌم دمحم  سارى حتى  -  131

 203023برلم       25105115، تارٌخ :  15564  2521/2/4هشام علً عبدالحمٌد علً  سارى حتى  -  132

 353255برلم       25105115 ، تارٌخ : 15566  2523/5/25احمد خلؾ دمحم مسعود  سارى حتى  -  133

 211036برلم       25105115، تارٌخ :  15514سعاد عبدالمجٌد عبدالعزٌز     -  134



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 413 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 256153برلم       25105115، تارٌخ :  15532  2524/4/10فإاد مورٌس فإاد  سارى حتى  -  135

 310341برلم       25105115خ : ، تارٌ 15515  2521/1/1عبله شحاته عبد الحمٌد شعٌب  سارى حتى  -  136

 323541برلم       25105115، تارٌخ :  15551  2524/5/35سوٌحه جاد سوٌحه  سارى حتى  -  131

 321241برلم       25105115، تارٌخ :  15523  2524/ 3/ 10سٌد محمود بدوي عبد هللا رجب  سارى حتى -  131

 351565برلم       25105116، تارٌخ :  15112  2524/1/15مصطفً صفوت محمود  سارى حتى  -  130

 352211برلم       25105116، تارٌخ :  15501  2522/2/11احمد عبدالرحمن عنانً  سارى حتى  -  145

 361616برلم       25105116، تارٌخ :  15135  2524/1/11صٌدلٌة د/ رٌهام  سارى حتى  -  141

 356410برلم       25105116، تارٌخ :  15142  2522/1/21ارى حتى كباب عبدالباسط عبدالصمد  س -  142

 351502برلم       25105116، تارٌخ :  15511  2524/3/5ٌحى عبدربه رمضان دمحم  سارى حتى  -  143

 301311برلم       25105116، تارٌخ :  15152سارى حتى  2524/1/22محمود دمحم محمود صدٌك   -  144

 323564برلم       25105116، تارٌخ :  15131  2524/5/35رٌؾ جٌد  سارى حتى لوٌس ظ -  145

 320415برلم       25105116، تارٌخ :  15131  2525/3/22مجدي سعٌد مصطفً  سارى حتى  -  146

 311611برلم       25105116، تارٌخ :  15165  2523/11/15حاتم حسٌن على عبد الرحمن الشبن  سارى حتى  -  141

 232165برلم       25105111، تارٌخ :  15211  2524/1/26فوزي عبد العزٌز عثمان  سارى حتى  -  141

 155151برلم       25105111، تارٌخ :  15116مكتب المهندس دمحم عبداللطٌؾ ٌحًٌ     -  140

 155151برلم       25105111، تارٌخ :  15116دمحم عبداللطٌؾ ٌحًٌ     -  155

 321131برلم       25105111، تارٌخ :  15221  2524/4/14سامح خٌرت وهبه  سارى حتى  -  151

 362211برلم       25105111، تارٌخ :  15251  2524/1/13حسن ابوخضٌر العجمً احمد شاهٌن  سارى حتى  -  152

 351140برلم       25105111، تارٌخ :  15115  2522/15/24عزت لالدوات المنزلٌه  سارى حتى  -  153

 214416برلم       25105111، تارٌخ :  15212  2521/11/6دمحم امٌن دمحم البنا  سارى حتى  -  154

 261350برلم       25105111، تارٌخ :  15233  2521/1/25عمرو عبدالهادي زؼلول محمود  سارى حتى  -  155

 361404برلم       25105111، تارٌخ :  15252  2524/1/15مكرم مصري خلٌل الالدٌوس  سارى حتى  -  156

 301514برلم       25105111، تارٌخ :  15101  2524/3/5خالد رجب زٌدان زٌان  سارى حتى  -  151

 111162برلم       25105111، تارٌخ :  15241  2523/53/24عاطؾ عبدهللا عبدالصمد  سارى حتى -  151

 322456برلم       25105111، تارٌخ :  15103  2524/5/11حتى  هانً دمحم السٌد عٌد  سارى -  150

 322456برلم       25105111، تارٌخ :  15103  2524/5/11الهندسٌه للمماوالت  سارى حتى  -  165

 353315برلم       25105111، تارٌخ :  15110  2523/5/21مإسسة البنا لالدوات الكهربائٌة  سارى حتى  -  161

 353315برلم       25105111، تارٌخ :  15110  2523/5/21 محمود عبدالعال البنا  سارى حتى دمحم -  162



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 414 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 311003برلم       25105111، تارٌخ :  15115  2524/1/24امجد وجٌه رٌاض ٌوسؾ  سارى حتى  -  163

 314414برلم       25105111، تارٌخ :  15221  2522/4/21شعبان عبد الرحٌم حمدان ابراهٌم  سارى حتى  -  164

 245155برلم       25105111، تارٌخ :  15252  2521/5/13حمدي دمحم حسن  سارى حتى  -  165

 361611برلم       25105111، تارٌخ :  15211  2524/51/11دمحم رمضان عرفه بدوي  سارى حتى -  166

 324150برلم       25105111تارٌخ : ،  15253  2524/1/11الرضا للمالبس الجلدٌه  سارى حتى  -  161

 213251برلم       25105111، تارٌخ :  15201  2524/6/21خلؾ هللا خٌري علً ابوالٌزٌد  سارى حتى  -  161

 216561برلم       25105111، تارٌخ :  15256  2522/1/11هشام مكرم عبدالفتاح البلبٌسً  سارى حتى  -  160

 365106برلم       25105111، تارٌخ :  15263  2524/6/14ٌحه  سارى حتى رزق هللا ؼبلاير مس -  115

 311542برلم       25105111، تارٌخ :  15213  2524/5/11محمود شحاته محمود ٌوسؾ  سارى حتى  -  111

 302265برلم       25105111، تارٌخ :  15213  2521/1/10الزؼبى لتجارة السٌارات  سارى حتى  -  112

 254131برلم       25105121، تارٌخ :  15321ٌوسؾ ٌوسؾ عفٌفً     -  113

 100101برلم       25105121، تارٌخ :  15316  2525-11-26كمال صادق حماد  سارى حتى /  -  114

 125405برلم       25105121، تارٌخ :  15336  2524-6-21بشاي خلٌل  سارى حتى /  -  115

 351451برلم       25105121، تارٌخ :  15331  2524-2-21على سوٌلم  سارى حتى /  عمرو دمحم نسٌم -  116

 311112برلم       25105121، تارٌخ :  15345  2524-1-25سٌد دمحم عبد الحمٌد النسى  سارى حتى /  -  111

 314353  برلم     25105121، تارٌخ :  15341  2522-4-1شرٌؾ احمد عبد العال  سارى حتى /  -  111

 301245برلم       25105121، تارٌخ :  15330  2523-12-21نهى السٌد عطوة  الرفك  سارى حتى /  -  110

 304205برلم       25105121، تارٌخ :  15325  2522-1-1عادل دمحم احمد على  سارى حتى /  -  115

 101550برلم       25105122رٌخ : ، تا 15441  2510/1/21رشدي ابراهٌم جرجس برسوم  سارى حتى  -  111

 316116برلم       25105122، تارٌخ :  15414  2524/4/10والً لالحذٌه  سارى حتى  -  112

 316116برلم       25105122، تارٌخ :  15414  2524/4/10مصنع احذٌه والى  سارى حتى  -  113

 101315برلم       25105122، تارٌخ :  15456  2524/1/14محمود دمحم ابراهٌم المصري  سارى حتى  -  114

 164121برلم       25105122، تارٌخ :  15430  2524/1/1مجدي سالم  سارى حتى  -  115

 164121برلم       25105122، تارٌخ :  15430  2524/1/1مجدي دمحم دمحم احمد سالم  سارى حتى  -  116

 164121برلم       25105122، تارٌخ :  15430  2524/1/1مإسسه مجدي سالم  سارى حتى  -  111

 311631برلم       25105122، تارٌخ :  15425  2524-5-31حنا فارس برسوم اٌوب  سارى حتى /  -  111

 361165برلم       25105122، تارٌخ :  15460  2524/6/25خالد ابراهٌم فهمً  سارى حتى  -  110

 321451برلم       25105122، تارٌخ :  15435  2524/3/23ٌحان  سارى حتى هشام عبدالسالم عبدالعزٌز ر -  105



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 415 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 302531برلم       25105122، تارٌخ :  15421  2521/1/5طه متولى طه جوده  سارى حتى  -  101

 315102برلم       25105124، تارٌخ :  15511  2522/ 1/ 1حسٌن شاهٌن دمحم صبره  سارى حتى -  102

 365365برلم       25105124، تارٌخ :  15405  2524/5/23عٌسى دمحم  عبد هللا  سارى حتى   شرٌؾ -  103

 202112برلم       25105124، تارٌخ :  15526  2525/11/21جمال مصطفً عمران  سارى حتى   -  104

 213035برلم       25105124، تارٌخ :  15461عبدالشافً ابراهٌم عبدالشافً     -  105

 112541برلم       25105124، تارٌخ :  15556  2522/15/21ولٌم نخٌل خلٌل  سارى حتى   -  106

 163214برلم       25105124، تارٌخ :  15415  2524/4/24دمحم دمحم السٌد احمد  سارى حتى   -  101

 305566برلم       25105124، تارٌخ :  15462سٌلفٌا خلٌل ناشد صالح     -  101

 324111برلم       25105124، تارٌخ :  15402  2524/1/2رشاد نجٌب رزق للدس  سارى حتى   -  100

 363366برلم       25105124، تارٌخ :  15513حسام دمحم دمحم المناخلى     -  255

 311431برلم       25105124، تارٌخ :  15540  2524/4/26ؼاده فتحى حنفى دمحم  سارى حتى   -  251

 211331برلم       25105124، تارٌخ :  15451  2523/1/15علً عبدالمنعم شحاته  سارى حتى   -  252

 362414برلم       25105124، تارٌخ :  15403  2510/0/2دمحم دمحم صالح دمحم صالح  سارى حتى   -  253

 255511برلم       25105124، تارٌخ :  15461  2524/1/21مصطفً عبد المنعم محمود  سارى حتى   -  254

 344141برلم       25105124، تارٌخ :  15530  2522/3/11ابراهٌم   مٌرؼنى  ابراهٌم  سارى حتى  -  255

 322605برلم       25105124، تارٌخ :  15525  2524/5/10دمحم صالح الدٌن الطاهر  سارى حتى   -  256

 322605برلم       25105124، تارٌخ :  15525  2524/5/10دمحم صالح الدٌن الطاهر دمحم  سارى حتى   -  251

برلم       25105125، تارٌخ :  15516  2524/5/2مإسسة العبد لالستٌراد و التصدٌر و اعمال الدٌكور  سارى حتى  -  251

350141 

 311665برلم       25105125، تارٌخ :  15551دمحم عبد المنعم صالح سٌد     -  250

 300150برلم       25105125، تارٌخ :  15511  2524/6/15اهٌم عبد المسٌح شحاته فرج  سارى حتى ابر -  215

 300151برلم       25105125، تارٌخ :  15512  2524/6/16بٌتر عبدالمسٌح شحاته فرج  سارى حتى  -  211

 241103برلم       25105125، تارٌخ :  15500الجابري امٌن حماد     -  212

    25105125، تارٌخ :  15501  2522/12/21نبٌله الشوربجً ثري ناٌل للتجمٌل و العالج الطبٌعً  سارى حتى  -  213

 211025برلم   

 341620برلم       25105125، تارٌخ :  15553  2521/0/22جورج ابراهٌم صبحى  سارى حتى  -  214

 261201برلم       25105125، تارٌخ :  15651  2525/2/26زكرٌا عبدالفتاح دمحم  سارى حتى  -  215

 361633برلم       25105125، تارٌخ :  15540  2524/1/16طارق حسن زكً  سارى حتى  -  216

 361555برلم       25105121، تارٌخ :  15634  2525/3/25صابح محروس حنا بمطر  سارى حتى -  211



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 416 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 352041برلم       25105121، تارٌخ :  15651  2523/5/4عمرو فاروق ابراهٌم  سارى حتى -  211

 256611برلم       25105121، تارٌخ :  15612  2524/4/15ناصر لاللمنٌوم  سارى حتى -  210

 215463برلم       25105121، تارٌخ :  15631  2521/12/20ؼبلاير فاخوري ؼبلاير  سارى حتى -  225

 305315برلم       25105121، تارٌخ :  15664  2525/ 5/ 35سارى حتى ابراهٌم احمد عبد السمٌع عثمان  -  221

 361555برلم       25105121، تارٌخ :  15633صالح محروس حنا بمطر     -  222

 315513برلم       25105121، تارٌخ :  15652  2521/2/10صٌدلٌه الدكتور اٌهاب سامً  سارى حتى -  223

 361110برلم       25105121، تارٌخ :  15641  2525/5/136سٌد  سارى حتىمحمود احمد دمحم ال -  224

 335263برلم       25105121، تارٌخ :  15622  2525/11/6احمد سٌد احمد دمحم بكري  سارى حتى -  225

 314566برلم       25105121، تارٌخ :  15613اسامة ادٌب مٌالد     -  226

 302315برلم       25105121، تارٌخ :  15653  2521/4/13اللطٌؾ الزؼبً  سارى حتى تٌمور عبد الؽفار عبد -  221

 321315برلم       25105121، تارٌخ :  15662  2524/3/23عبدالواحد احمد علً  سارى حتى  -  221

 311112برلم       25105121، تارٌخ :  15623عزه بعموب بخٌت سٌد اروس     -  220

 362556برلم       25105121، تارٌخ :  15631  2524/1/6 دمحم احمد البمري  سارى حتىمحمود دمحم -  235

 311144برلم       25105120، تارٌخ :  15131  2525/0/21احمد على خلٌفه مفتاح  سارى حتى  -  231

 351613  برلم     25105120، تارٌخ :  15110  2524/3/1صٌدلٌه د/ احمد ابراهٌم  سارى حتى  -  232

 355311برلم       25105120، تارٌخ :  15155  2522/12/14نبٌل عدلى باسٌلى رزق هللا  سارى حتى  -  233

 311101برلم       25105120، تارٌخ :  15135  2521/15/15سٌد حافظ امام منصور  سارى حتى  -  234

 246560برلم       25105135، تارٌخ :  15105  2522/4/22عمر عبد الفتاح ابراهٌم حبٌب  سارى حتى  -  235

 351231برلم       25105135، تارٌخ :  15150  2523/12/35حامد محفوظ حامد دمحم الطوخً  سارى حتى  -  236

 312605برلم       25105135، تارٌخ :  15161  2521/11/21دمحم هرٌدى عبد الصالحٌن عبد المادر  سارى حتى  -  231

 365212برلم       25105135، تارٌخ :  15155  2524/5/11فإاد عبد الحافظ صالح  سارى حتى ولٌد  -  231

 351551برلم       25105135، تارٌخ :  15161  2524/2/1رهام رباح سالم لطٌؾ  سارى حتى  -  230

 322166برلم       25105135، تارٌخ :  15153  2524/5/22دمحم اسماعٌل ابو العال اسماعٌل  سارى الى -  245

 111415برلم       25105135، تارٌخ :  15160حمد مجاهد سلٌم     -  241

 341033برلم       25105135، تارٌخ :  15111  2522/ 0/ 21مإسسه دهب للخدمات  سارى حتى -  242

 304211   برلم    25105135، تارٌخ :  15105  2521/1/1اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل  سارى حتى  -  243

 164515برلم       25105131، تارٌخ :  15126  2524-5-21بدوي دمحم احمد  سارى حتى /  -  244

 325221برلم       25105131، تارٌخ :  15144  2524-1-22صفاء صلٌب اسطفانوس  سارى حتى /  -  245



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 411 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 104636برلم       25105131، تارٌخ :  15155  2524-3-4حنا لوٌس سمعان عوض  سارى حتى /  -  246

 230303برلم       25105131، تارٌخ :  15111  2521-2-2دمحم احمد احمد علً  سارى حتى /  -  241

 211614برلم       25105131، تارٌخ :  15131  2525-4-11حمدي عفٌفً عفٌفً الخواجه  سارى حتى /  -  241

 310111برلم       25105131، تارٌخ :  15145  2525-3-2عصام على الكحال سعد لطب  سارى حتى /  -  240

 311111برلم       25105131، تارٌخ :  15121  2524-1-6نشؤت حلمى مٌخائٌل داود  سارى حتى /  -  255

 311150برلم       25105131، تارٌخ :  15135  2523-11-16وائل سمٌر دمحم عبد المادر  سارى حتى /  -  251

 353125برلم       25105131، تارٌخ :  15125  2523-6-13العزٌز ابراهٌم دروٌش  سارى حتى / ناجى عبد -  252

 326150برلم       25105131، تارٌخ :  15161  2510-15-22صٌدلٌه ارٌج  سارى حتى /  -  253

 212625برلم       25105131، تارٌخ :  15123  2524/5/6رزق بدٌع عطٌه  سارى حتى  -  254

 212625برلم       25105131، تارٌخ :  15123  2524-5-6رزق بدٌع عطٌه  سارى حتى /  -  255

 213614برلم       25105131، تارٌخ :  15121  2524/1/11دمحم حسن احمد ابوالعال  سارى حتى  -  256

 213614برلم       25105131، تارٌخ :  15121  2524-1-11دمحم حسن احمد ابوالعال  سارى حتى /  -  251

 300203برلم       25105131، تارٌخ :  15110  2524-1-1باهر دمحم ؼرٌب احمد عثمان  سارى حتى /  -  251

 325206برلم       25105131، تارٌخ :  15101  2524-1-23عالء صبح حسٌن ابراهٌم  سارى حتى /  -  250

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

 151461برلم       25105151، تارٌخ :  0450  2523/1/35منتصر كمال دمحم دمحم سالم وشركاه  سارى حتى   -  1

 151461برلم       25105151، تارٌخ :  0450  2523/1/35شركه رحمه للتجاره العالمٌه  سارى حتى   -  2

 151461برلم       25105151، تارٌخ :  0450  2523/1/35ه  سارى حتى  عبدالمادر عباس دمحم رحومه وشركا -  3

 151461برلم       25105151، تارٌخ :  0450  2523/1/35عبدهللا عباس رحومه وشركاه  سارى حتى   -  4

 151461برلم       25105151، تارٌخ :  0450  2523/1/35حسٌن عباس دمحم رحومه وشركاه  سارى حتى   -  5

 151461برلم       25105151، تارٌخ :  0450  2523/1/35حسٌن عباس دمحم رحومه وشرٌكه  سارى حتى   -  6

 151461برلم       25105151، تارٌخ :  0450  2523/1/35مها فاروق ٌحٌى فضل هللا وشركاه  سارى حتى   -  1

 151461برلم       25105151، تارٌخ :  0450  2523/1/35منتصر كمال دمحم دمحم سالم وشركاه  سارى حتى   -  1

 151461برلم       25105151، تارٌخ :  0450  2523/1/35شركه رحمه للتجاره العالمٌه  سارى حتى   -  0

 151461برلم       25105151، تارٌخ :  0450  2523/1/35عبدالمادر عباس دمحم رحومه وشركاه  سارى حتى   -  15



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 411 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 151461برلم       25105151، تارٌخ :  0450  2523/1/35حومه وشركاه  سارى حتى  عبدهللا عباس ر -  11

 151461برلم       25105151، تارٌخ :  0450  2523/1/35حسٌن عباس دمحم رحومه وشركاه  سارى حتى   -  12

 151461رلم   ب    25105151، تارٌخ :  0450  2523/1/35حسٌن عباس دمحم رحومه وشرٌكه  سارى حتى   -  13

 151461برلم       25105151، تارٌخ :  0450  2523/1/35مها فاروق ٌحٌى فضل هللا وشركاه  سارى حتى   -  14

 300506برلم       25105151، تارٌخ :  0463  2524/6/3عالء ابراهٌم دمحم و شرٌكه  سارى حتى   -  15

 151565برلم       25105151، تارٌخ :  0551  2525/1/1دمحم كمال الدٌن دمحم صبح وشركاه  سارى حتى   -  16

 151565برلم       25105151، تارٌخ :  0551  2525/1/1ورثه دمحم كمال الدٌن دمحم دمحم صبٌح وشركاه  سارى حتى   -  11

 220310برلم       25105151، تارٌخ :  0554  2523/12/1شركه دمحم عطٌه واوالده  سارى حتى   -  11

 341000برلم       25105151، تارٌخ :  0461  2522/1/13عبد الهادي دمحم اسماعٌل و شرٌكه  سارى حتى   -  10

برلم       25105151، تارٌخ :  0514/سارى حتى  2524/6شركه وفاء حامد شربٌنً ) فتحً حامد شربٌنً وشركاه (   -  25

213366 

  2510/15/10اهزه بالجمله ابراهٌم عبد المنعم توفٌك وشرٌكه  سارى حتى  شركه رضواي السالم لتجاره المالبس الج -  21

 215352برلم       25105151، تارٌخ :  0405

 254466برلم       25105152، تارٌخ :  0551  2523/11/11د / سمٌر سالم وشركاه  سارى حتى  -  22

 254466برلم       25105152:  ، تارٌخ 0551  2523/11/11اشرؾ سالم وشرٌكه  سارى حتى  -  23

 326103برلم       25105152، تارٌخ :  0532  2524/2/2مسعد محمود جمعه دمحم علً وشركاه  سارى حتى  -  24

 301131برلم       25105152، تارٌخ :  0524  2524/4/22ابراهٌم دمحم السٌد مصطفى و شرٌكة  سارى حتى  -  25

 214411برلم       25105152، تارٌخ :  0515    احمد عبدالعظٌم وشرٌكه -  26

    25105152، تارٌخ :  0510  2524/6/21شركه   خلفاء حامد شربٌنً ) فتحً حامد شربٌنً وشركاه (  سارى حتى  -  21

 213366برلم   

 213641برلم       25105152، تارٌخ :  0526  2524/1/15الحسٌن لناوي واسامه ابراهٌم وشركاهم  سارى حتى  -  21

 213641برلم       25105152، تارٌخ :  0526  2524/1/15الحسٌن لناوى و شركاة  سارى حتى  -  20

    25105152، تارٌخ :  0551  2523/15/35شركه حسن عبدالحمٌد حسن ودالٌا ٌسري دمحم وشركاهم  سارى حتى  -  35

 311031برلم   

احمد صبري ورٌهام ٌسري دمحم ودالٌا ٌسري دمحم وشرٌكتهم  سارى حتى شركه حسن عبدالحمٌد حسن وشرٌكه  -  31

 311031برلم       25105152، تارٌخ :  0551  2523/15/35

    25105152، تارٌخ :  0551  2523/15/35حسن عبدالحمٌد حسن وشرٌفه  احمد  خٌرى وشركاهم  سارى حتى  -  32

 311031برلم   

 311511برلم       25105152، تارٌخ :  0536  2524/5/13ه  سارى حتى دمحم عبدالمعطى وشركا -  33

 304022برلم       25105152، تارٌخ :  0550  2522/3/11ال عشوش لالستثمار العمارى والمماوالت  سارى حتى  -  34

 304022برلم       25105152، تارٌخ :  0550  2522/3/11ال عشوش للتجارة العامه والمماوالت  سارى حتى  -  35



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 410 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 304022برلم       25105152، تارٌخ :  0550  2522/3/11سٌد سعٌد عشوش وشرٌكه  سارى حتى  -  36

 165110برلم       25105152، تارٌخ :  0525  2524/2/2احمد كمال البسٌونً وشركاه  سارى حتى  -  31

    25105152، تارٌخ :  0525  2524/2/2سارى حتى عزبزه عبد العزٌز مصطفً وشركاها ورثة احمد كمال محمود   -  31

 165110برلم   

 165110برلم       25105152، تارٌخ :  0525  2524/2/2احمد كمال البسٌونً وشركاه  سارى حتى  -  30

    25105152، تارٌخ :  0525  2524/2/2عزبزه عبد العزٌز مصطفً وشركاها ورثة احمد كمال محمود  سارى حتى  -  45

 165110برلم   

 303131برلم       25105152، تارٌخ :  0510ابراهٌم عبدالمنعم فرج وشركاه     -  41

 315461برلم       25105152، تارٌخ :  0545  2521/1/3دمحم احمد دمحم زكى وشرٌكه  سارى حتى  -  42

 315461برلم       25105152خ : ، تارٌ 0545  2521/1/3احمد راضً محمود ابراهٌم وشركاه  سارى حتى  -  43

 325015برلم       25105152، تارٌخ :  0563سعٌد عبدالحمٌد سلٌمان وشركاه     -  44

 261115برلم       25105153، تارٌخ :  0624ادٌجون للمالبس الرالٌه مصطفً عبد اللطٌؾ السٌد وشرٌكه     -  45

    25105153، تارٌخ :  0654  2524/1/15ندسٌه والطلمبات  سارى حتى شركه ال فرٌد لتصنٌع وتسوٌك المعدات اله -  46

 213635برلم   

برلم       25105153، تارٌخ :  0654  2524/1/15شركه ال فرٌد لتصنٌع وتسوٌك المعدات الهندسٌه  سارى حتى  -  41

213635 

 323166برلم       25105153:  ، تارٌخ 0510  2524/6/26دمحم حفنً دمحم مهدي وشرٌكه  سارى حتى  -  41

 323166برلم       25105153، تارٌخ :  0510  2524/6/26دمحم حازم عدلً عطوه وشرٌكه  سارى حتى  -  40

 323166برلم       25105153، تارٌخ :  0510  2524/6/26محمود جمال الدٌن سٌد شافعى وشركاة  سارى حتى  -  55

برلم       25105153، تارٌخ :  0510  2524/6/26دٌن سٌد شافعى وشركاه  سارى حتى جمال الدٌن محمود جمال ال -  51

323166 

برلم       25105153، تارٌخ :  0510  2524/6/26جمال الدٌن محمود جمال الدٌن سٌد شافعى و شرٌكه  سارى حتى  -  52

323166 

 362305برلم       25105153، تارٌخ :  0651  2524/1/21هند دمحم سعد دمحم وشركاإها  سارى حتى  -  53

 362305برلم       25105153، تارٌخ :  0651  2524/1/21اٌمن رضا ابراهٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  54

 361025برلم       25105153، تارٌخ :  0654  2524/51/31رضا عرالً وشرٌكه  سارى حتى -  55

 365225برلم       25105153، تارٌخ :  0631  2524/5/11دمحم مصطفً زكً ندا وشركاه  سارى حتى  -  56

 251011برلم       25105153، تارٌخ :  0615  2524/ 1ة/ 1شركة المصاب للتجاره الخارجٌه  سارى حتى -  51

 251011برلم       25105153، تارٌخ :  0615  2524/ 1ة/ 1شركة المصاب للتجاره الخارجٌه ش ذ م م  سارى حتى -  51

 251011برلم       25105153، تارٌخ :  0615  2524/ 1ة/ 1شركة المصاب للتجاره الخارجٌه  سارى حتى -  50

 251011برلم       25105153، تارٌخ :  0615  2524/ 1ة/ 1شركة المصاب للتجاره الخارجٌه ش ذ م م  سارى حتى -  65



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 425 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 300216برلم       25105153رٌخ : ، تا 0655  2524/6/24سامى بكرى وشركاه  سارى حتى  -  61

 300134برلم       25105154، تارٌخ :  0635امجد ودٌع حسون وشركاه     -  62

 301464برلم       25105154، تارٌخ :  0646  2523-6-12دمحم عبدالبالى وشرٌكه  سارى حتى /  -  63

 314531برلم       25105154تارٌخ : ،  0653  2523-6-15جالل عبد المادر و شركاه  سارى حتى /  -  64

    25105154، تارٌخ :  0625  2524/ 6/ 3مكتبه واستٌودٌو صمر ) دمحم مصطفى علً صمر وشركاه(  سارى حتى -  65

 251212برلم   

 251212برلم       25105154، تارٌخ :  0625  2524/ 6/ 3دمحم مصطفى علً وشرٌكه  سارى حتى -  66

، تارٌخ :  0656  2524-3-11ى احمد حفنى وشرٌكته شركة البٌت المعمور للتجارة  سارى حتى / عبد الراض -  61

 321245برلم       25105154

، تارٌخ :  0656  2524-3-11عبد الراضى احمد حفنى وشركاه شركة البٌت المعمور للتجارة  سارى حتى /  -  61

 321245برلم       25105154

، تارٌخ :  0656  2524-3-11عمور للتجاره ) عبد الراضً احمد حفنً و شركاه(  سارى حتى / شركه البٌت الم -  60

 321245برلم       25105154

-16اٌمن على الشٌخ وشرٌكه  سارى حتى /  ALL LOCALIZED FOR TECHNOLOGYشركة أوول لوكالٌزد للتكنولوجٌا  -  15

 301115برلم       25105154، تارٌخ :  0641  4-2524

 251434برلم       25105154، تارٌخ :  0650  2524-6-13دمحم حسن على و شركاه  سارى حتى /  -  11

 251434برلم       25105154، تارٌخ :  0650  2524-6-13الخطٌب وفهمى وشركاهما  سارى حتى /  -  12

 251434برلم       25105154، تارٌخ :  0650  2524-6-13الخطٌب وشركاه  سارى حتى /  -  13

 242440برلم       25105154، تارٌخ :  0601  2521-0-14جاد سلٌمان عبدالسٌد وشرٌكه  سارى حتى /  -  14

برلم       25105154، تارٌخ :  0635  2522-3-15شركه فولى وشركاه تكس لتجارة االلمشه واالستٌراد  سارى حتى /  -  15

304011 

برلم       25105154، تارٌخ :  0635  2522-3-15كس لتجاره االلمشه (  سارى حتى / شركه فولى وشركاه ) ت -  16

304011 

برلم       25105154، تارٌخ :  0635  2522-3-15شركه فولى وشركاه تكس لتجارة االلمشه واالستٌراد  سارى حتى /  -  11

304011 

برلم       25105154، تارٌخ :  0635  2522-3-15/  شركه فولى وشركاه ) تكس لتجاره االلمشه (  سارى حتى -  11

304011 

 322423برلم       25105154، تارٌخ :  0641  2524-5-11عبدالحمٌد علً عبدالحمٌد وشركاه  سارى حتى /  -  10

 322423برلم       25105154، تارٌخ :  0641  2524-5-11سامح نعٌم عبدالمادر مطر وشركاه  سارى حتى /  -  15

برلم       25105155، تارٌخ :  1214  2524/1/11حسنً فٌكتور حسنً و شركاه  سارى حتى  -ماستر باور للتورٌدات  -  11

365233 

برلم       25105151، تارٌخ :  0153  2524/ 1/ 1الشركه التجارٌه الهندسٌه / سابر برسوم وشركاه  سارى حتى -  12

252012 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 252012برلم       25105151، تارٌخ :  0153  2524/ 1/ 1اوالده  سارى حتىبرسوم سلٌمان برسوم و -  13

برلم       25105151، تارٌخ :  0615  2523/ 1/ 12شركة رضا خلٌل سعد وشرٌكة لشى اللحوم  سارى حتى -  14

354115 

 365311 برلم      25105151، تارٌخ :  0605  2524/ 5/ 23امٌر فرج هللا وشركاة  سارى حتى -  15

 365311برلم       25105151، تارٌخ :  0605  2524/ 5/ 23امٌر فرج هللا ورشدي عبد المالن  سارى حتى -  16

 312131برلم       25105151، تارٌخ :  0155  2523/ 3/ 1احمد دمحم احمد وشركاه  سارى حتى -  11

 354131برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2522/ 5/ 25شركه دمحم دمحم علً وشركاه  سارى حتى -  11

 354131برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2522/ 5/ 25دمحم دمحم على وشرٌكه  سارى حتى -  10

 354131برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2522/ 5/ 25عمرو دمحم دمحم على وشرٌكه  سارى حتى -  05

 354131برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2522/ 5/ 25ارى حتىعمرو دمحم دمحم على وشركاه  س -  01

، تارٌخ :  0605  2524/ 1/ 2االلهامٌه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه/ اسامه وشركاه  سارى حتى -  02

 213041برلم       25105151

 0605  2524/ 1/ 2سامه احمد حمدي وشرٌكته  سارى حتىالشركه االلهامٌه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه /ا -  03

 213041برلم       25105151، تارٌخ : 

 361341برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2524/ 1/ 2خالد الخولً وشركاه  سارى حتى -  04

 361341برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2524/ 1/ 2خالد الخولى و شرٌكه  سارى حتى -  05

 361341برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2524/ 1/ 2خالد الخولى و شرٌكة  سارى حتى -  06

 361341برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2524/ 1/ 2خالد الخولى وشركاه  سارى حتى -  01

 361341   برلم    25105151، تارٌخ :  0151  2524/ 1/ 2خالد الخولً وشركاه  سارى حتى -  01

 361341برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2524/ 1/ 2خالد الخولى و شرٌكه  سارى حتى -  00

 361341برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2524/ 1/ 2خالد الخولى و شرٌكة  سارى حتى -  155

 361341برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2524/ 1/ 2خالد الخولى وشركاه  سارى حتى -  151

 361341برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2524/ 1/ 2خالد الخولً وشركاه  سارى حتى -  152

 361341برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2524/ 1/ 2خالد الخولى و شرٌكه  سارى حتى -  153

 361341برلم       25105151:  ، تارٌخ 0151  2524/ 1/ 2خالد الخولى و شرٌكة  سارى حتى -  154

 361341برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2524/ 1/ 2خالد الخولى وشركاه  سارى حتى -  155

 264046برلم       25105151، تارٌخ :  0616دمحم طلعت حجاج وشرٌكه     -  156

 264046برلم       25105151، تارٌخ :  0616دمحم طلعت حجاج وشركاه     -  151

 264046برلم       25105151، تارٌخ :  0616دمحم طلعت وشركاة     -  151

 300341برلم       25105151، تارٌخ :  0151  2524/ 1/ 16ٌوسؾ نجٌب حافظ و شركاه  سارى حتى -  150



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 422 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 323045برلم       25105151، تارٌخ :  0601  2524/ 1/ 3اكرامً كمال جٌد وشرٌكه  سارى حتى -  115

 323045برلم       25105151، تارٌخ :  0601  2524/ 1/ 3شركة اكرامى موتورز  سارى حتى -  111

 323045برلم       25105151، تارٌخ :  0601  2524/ 1/ 3شركة اكرامى كمال جٌد وشركاه  سارى حتى -  112

 323045برلم       25105151، تارٌخ :  0601  2524/ 1/ 3اكرامً كمال جٌد وشرٌكه  سارى حتى -  113

 323045برلم       25105151، تارٌخ :  0601  2524/ 1/ 3شركة اكرامى موتورز  سارى حتى -  114

 323045برلم       25105151، تارٌخ :  0601  2524/ 1/ 3شركة اكرامى كمال جٌد وشركاه  سارى حتى -  115

 211115برلم       25105151، تارٌخ :  0115جمال جوده وشرٌكته     -  116

، تارٌخ :  0135  2524/ 4/ 21شركه فادٌه مٌسان عبدالمالن وشركاها لتصنٌع مستحضرات التجمٌل  سارى حتى -  111

 322515برلم       25105151

 356251برلم       25105151، تارٌخ :  0145مرزوق دمحم رجب مرزوق وشركاه     -  111

    25105151، تارٌخ :  0162  2524/1/0{ ش م م  سارى حتى  E S Bطه فى االوراق المالٌة }شركة االٌمان للوسا -  110

 214511برلم   

برلم       25105151، تارٌخ :  0162  2524/1/0شركه االٌمان للوساطه وتداول االوراق المالٌه  سارى حتى  -  125

214511 

    25105151، تارٌخ :  0162  2524/1/0لٌة ش.م.م  سارى حتى للوساطة فى االوراق الما E.S.Bشركة اصول  -  121

 214511برلم   

 215411برلم       25105151، تارٌخ :  0153جلٌله احمد مصطفً  وشركائها     -  122

 215411برلم       25105151، تارٌخ :  0153شركه اشرؾ دمحم وجلٌله احمد  وشركائهم     -  123

برلم       25105151، تارٌخ :  0115ن التجارٌه ) عبد اللطٌؾ عبد السمٌع احمد و شركاه(    شركه الصابرٌ -  124

353212 

 220250برلم       25105151، تارٌخ :  0154  2521-11-21عبدالؽنً عبدالرازق الخشاب وشركاه  سارى حتى  -  125

    25105151، تارٌخ :  0154  2521-11-21اه  سارى حتى ورثه عبدالرازق ذكر هللا/ عادل عبدالرازق ذكر هللا وشرك -  126

 220250برلم   

 220250برلم       25105151، تارٌخ :  0154  2521-11-21اسامه عبد الرازق وشركاه  سارى حتى  -  121

 101550برلم       25105151، تارٌخ :  0140  2524/6/25اسماعٌل عبدهللا زٌد وشركاه  سارى حتى  -  121

 101550برلم       25105151، تارٌخ :  0140  2524/6/25دمحم اسماعٌل عبدهللا زٌد وشركاه  سارى حتى  -  120

 131315برلم       25105151، تارٌخ :  0114  2523/2/1دمحم جمال الدٌن اسماعٌل وشركاه  سارى حتى  -  135

 131315برلم       25105151:  ، تارٌخ 0114  2523/2/1منتصر وشركاه  سارى حتى  5ؾ  -  131

 131315برلم       25105151، تارٌخ :  0114  2523/2/1دمحم العادلى وشركاه  سارى حتى  -  132

 131315برلم       25105151، تارٌخ :  0114  2523/2/1دمحم جمال الدٌن اسماعٌل وشركاه  سارى حتى  -  133

 131315برلم       25105151، تارٌخ :  0114  2523/2/1منتصر وشركاه  سارى حتى  5ؾ  -  134



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 423 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 131315برلم       25105151، تارٌخ :  0114  2523/2/1دمحم العادلى وشركاه  سارى حتى  -  135

برلم       25105151، تارٌخ :  0111  2524/5/21اٌرو ستار للتكٌٌؾ الهواء )عادل فوزى وشركاه(  سارى حتى  -  136

365310 

برلم       25105151، تارٌخ :  0111  2524/5/21و ستار لتكٌٌؾ الهواء ) عادل فوزى وشرٌكته (  سارى حتى اٌر -  131

365310 

برلم       25105151، تارٌخ :  0111  2524/5/21اٌرو ستار لتكٌٌؾ الهواء ) فادٌة فتحى وشركاها (  سارى حتى  -  131

365310 

برلم       25105151، تارٌخ :  0111  2524/5/21ه فتحً وشرٌكتها (  سارى حتى اٌروستار لتكٌؾ الهواء ) فادٌ -  130

365310 

 361503برلم       25105151، تارٌخ :  0166  2524/1/13شركه شاشاتً فرٌت سٌرفٌس  سارى حتى  -  145

 311122م   برل    25105151، تارٌخ :  0102  2523/12/16سامى مصطفى محمود وشركاه  سارى حتى  -  141

،  0110  2524/1/11ورثه / منصور احمد صالح وشركاهم ) عنهم / عبدالؽنً عبد البالً ابو مركب(  سارى حتى  -  142

 325145برلم       25105151تارٌخ : 

 325145برلم       25105151، تارٌخ :  0110  2524/1/11رسمٌه حسن دمحم احمد على وشركائها  سارى حتى  -  143

 325145برلم       25105151، تارٌخ :  0110  2524/1/11ورثه منصور احمد صالح و شركاهم  سارى حتى  -  144

 325145برلم       25105151، تارٌخ :  0110  2524/1/11محمود دمحم ابراهٌم على همام وشركاه  سارى حتى  -  145

 351612برلم       25105150، تارٌخ :  0153  2524/3/1ٌوسؾ كرٌم عبدالسالم وشركاه  سارى حتى  -  146

 351612برلم       25105150، تارٌخ :  0153  2524/3/1ٌوسؾ كرٌم عبدالسالم وشرٌكه  سارى حتى  -  141

 301011برلم       25105150، تارٌخ :  0111  2524/5/11محمود ودمحم احمد البكرى وشركائهم  سارى حتى  -  141

برلم       25105150، تارٌخ :  0111  2524/5/11كرى وولٌد سمٌر دمحم وشركائهم  سارى حتى محمود احمد الب -  140

301011 

 300166برلم       25105150، تارٌخ :  0141  2524/6/16عبد الحلٌم لطفى وشركاه  سارى حتى  -  155

 213125برلم       25105150، تارٌخ :  0111  2524/1/26فرٌد شفٌك عرندس وشركاه  سارى حتى  -  151

 213125برلم       25105150، تارٌخ :  0111  2524/1/26سامى واٌهاب شفٌك عرندس وشركاهم  سارى حتى  -  152

 213125برلم       25105150، تارٌخ :  0111  2524/1/26فرٌد شفٌك عرندس وشركاه  سارى حتى  -  153

 213125برلم       25105150، تارٌخ :  0111  2524/1/26تى سامى واٌهاب شفٌك عرندس وشركاهم  سارى ح -  154

 341565برلم       25105150، تارٌخ :  0143  2522/1/1نبٌل حمدان وشرٌكة  سارى حتى  -  155

 341565برلم       25105150، تارٌخ :  0143  2522/1/1نبٌل حمدان وشركاة  سارى حتى  -  156

 300351برلم       25105150، تارٌخ :  0125  2524/ 1/  0سن  سارى حتىابناء خلؾ عبد البارى ح -  151

 263411برلم       25105150، تارٌخ :  0135  2525/1/25دمحم جابر علً وشرٌكه  سارى حتى  -  151

 263411برلم       25105150، تارٌخ :  0135  2525/1/25محمود حموده دمحم وشركاه  سارى حتى  -  150



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 424 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 251163برلم       25105150، تارٌخ :  0115  2524/5/26تشٌد و بناء  ش.م.م  سارى حتى  -الدولٌة للمماوالت  -  165

 251163برلم       25105150، تارٌخ :  0115  2524/5/26ابو شعٌشع اخوان  سارى حتى  -  161

 251163برلم       25105150، تارٌخ :  0115  2524/5/26تشٌد و بناء  ش.م.م  سارى حتى  -الدولٌة للمماوالت  -  162

 251163برلم       25105150، تارٌخ :  0115  2524/5/26ابو شعٌشع اخوان  سارى حتى  -  163

 321215برلم       25105150، تارٌخ :  0150  2524/11/15شركه الدسولً للتجاره الدولٌه  سارى حتى  -  164

    25105150، تارٌخ :  0131  2523/3/12ة الشمسٌة مارٌا سمٌر وشركاه  سارى حتى الشركة المصرٌة النظمه الطال -  165

 316411برلم   

، تارٌخ :  0131  2523/3/12المصرٌه النظمه الطاله الشمسٌه ) سمٌر صبحى عٌاد وشركاه (  سارى حتى  -  166

 316411برلم       25105150

برلم       25105115، تارٌخ :  0140  2523/3/22م و شركاه  سارى حتى تجاره اللواء للحداٌد ) احمد ابراهٌ -  161

312411 

 211161برلم       25105115، تارٌخ :  0122  2524/3/15احمد عبدالسالم اسماعٌل وشركاه  سارى حتى  -  161

 361354م   برل    25105115، تارٌخ :  0144  2524/1/4جورج جرجس عبد المالن وشركاه  سارى حتى  -  160

 361354برلم       25105115، تارٌخ :  0144  2524/1/4جورج جرجس عبد المالن و شرٌكه  سارى حتى  -  115

 311655برلم       25105115، تارٌخ :  0115  2521/1/4ال عوٌضه للتورٌدات العمومٌه  سارى حتى  -  111

برلم       25105115، تارٌخ :  0111  2523/ 1/ 14حتى حسام الدٌن عبد العزٌز عبد الرحمن وشرٌكه  سارى -  112

316545 

 213112برلم       25105115، تارٌخ :  0131  2524/1/20اكتوبر  سارى حتى  6مصنع جوماطه  -  113

 213112برلم       25105115، تارٌخ :  0131  2524/1/20اشرؾ رمزي حنا وشركاه  سارى حتى  -  114

 311114برلم       25105115، تارٌخ :  0101  2524/6/20صفى الدٌن وشرٌكه  سارى حتى اٌهاب امٌن  -  115

 311114برلم       25105115، تارٌخ :  0101  2524/6/20اسالم اٌهاب امٌن وشركاه  سارى حتى  -  116

 311114  برلم     25105115، تارٌخ :  0101  2524/6/20اسالم اٌهاب امٌن وشرٌكه  سارى حتى  -  111

 311114برلم       25105115، تارٌخ :  0101  2524/6/20اٌهاب امٌن صفى الدٌن وشرٌكه  سارى حتى  -  111

 311114برلم       25105115، تارٌخ :  0101  2524/6/20اسالم اٌهاب امٌن وشركاه  سارى حتى  -  110

 311114برلم       25105115، تارٌخ :  0101  2524/6/20اسالم اٌهاب امٌن وشرٌكه  سارى حتى  -  115

 265350برلم       25105115، تارٌخ :  0131  2523/12/35صالح الدٌن عبد الؽنى وشركاه  سارى حتى  -  111

، تارٌخ :  0131  2523/12/35ورثة صالح الدٌن عبد الؽنى )هشام صالح الدٌن عبد الؽنى وشركاه(  سارى حتى  -  112

 265350  برلم     25105115

 265350برلم       25105115، تارٌخ :  0131  2523/12/35صالح الدٌن عبد الؽنى وشركاه  سارى حتى  -  113

، تارٌخ :  0131  2523/12/35ورثة صالح الدٌن عبد الؽنى )هشام صالح الدٌن عبد الؽنى وشركاه(  سارى حتى  -  114

 265350برلم       25105115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 425 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105115، تارٌخ :  0115  2523/3/1ق للتنمٌة الزراعٌة دمحم الشٌن وشركاه  سارى حتى طالئع الشرو -  115

316461 

، تارٌخ :  0111  2524/6/16مصرٌه للتجاره العالمٌه والمماوالت ) م./ جالل منصور وشركاه (  سارى حتى  -  116

 323553برلم       25105115

، تارٌخ  0111  2524/6/16م . جالل منصور وشركاه  سارى حتى -والمماوالت كٌتشو ماتٌن  منصور للتجاره العالمٌه -  111

 323553برلم       25105115: 

 361611برلم       25105115، تارٌخ :  0135  2524/1/11دمحم رجب عبده وشركاه  سارى حتى  -  111

 303313برلم       25105115، تارٌخ :  0133  2521امٌر مورٌس وشركاه  سارى حتى  -  110

 303313برلم       25105115، تارٌخ :  0133  2521ترنتى للتصدٌر و التنمٌة العمارٌة  سارى حتى  -  105

 301451برلم       25105115، تارٌخ :  0150  2524/2/1اسماء محمود وشركائها  سارى حتى  -  101

 213225برلم       25105115، تارٌخ :  0155  2524/6/10شركه العزبً الطبٌه  سارى حتى  -  102

 213225برلم       25105115، تارٌخ :  0155  2524/6/10شركه العزبً الطبٌه  سارى حتى  -  103

 213225برلم       25105115، تارٌخ :  0155  2524/6/10دمحم العزبى وشرٌكة  سارى حتى  -  104

    25105115، تارٌخ :  0144  2524/1/4لرالٌة)جوردان واولٌفٌا(  سارى حتى شركه الزٌتون الوطنٌه للمالبس ا -  105

 361354برلم   

 361354برلم       25105115، تارٌخ :  0144  2524/1/4جورج جرجس عبدالمالن وشركاه  سارى حتى  -  106

 201311برلم       25105115، تارٌخ :  0103كرٌدي و شلهوب     -  101

 201311برلم       25105115، تارٌخ :  0103رد شلهوب وشركاة طابا للدهانات الحدٌثة    رٌشا -  101

 201311برلم       25105115، تارٌخ :  0103رٌشارد شلهوب وشرٌكة     -  100

 201311برلم       25105115، تارٌخ :  0103كرٌدي و شلهوب     -  255

 201311برلم       25105115، تارٌخ :  0103ات الحدٌثة    رٌشارد شلهوب وشركاة طابا للدهان -  251

 201311برلم       25105115، تارٌخ :  0103رٌشارد شلهوب وشرٌكة     -  252

 335436برلم       25105115، تارٌخ :  0121سورٌا رمضان نور الدٌن وشركاها     -  253

    25105111، تارٌخ :  3612  2525/1/2كافه انواعها  سارى حتى مٌالد كامل نان وشركاه لتجاره اجوله الخٌش ب -  254

 135151برلم   

 135151برلم       25105111، تارٌخ :  3612  2525/1/2كامل نان مٌخائٌل وشرٌكه مٌالد  سارى حتى  -  255

 323111برلم       25105111، تارٌخ :  0010  2524/6/22شركه الخمٌس للتجاره والمماوالت  سارى حتى  -  256

 323111برلم       25105111، تارٌخ :  0010  2524/6/22شركة ٌاسر للتجارة و المماوالت  سارى حتى  -  251

 313610برلم       25105111، تارٌخ :  0035  2523/ 5/ 11محمود عبدالعزٌز وولده دمحم  سارى حتى -  251

 231101برلم       25105111، تارٌخ :  0113  2524/6/1جودت صبري وشركاه  سارى حتى  -  250



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 426 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 301115برلم       25105111، تارٌخ :  0051  2523/4/15دمحم مجدى احمد فإاد وشركاه  سارى حتى  -  215

 301115برلم       25105111، تارٌخ :  0051  2523/4/15دمحم مجدى احمد فإاد وشرٌكه  سارى حتى  -  211

 211020برلم       25105111، تارٌخ :  0105وشركاه    طه عبدهللا صالح  -  212

برلم       25105111، تارٌخ :  0101  2523/6/6ورثه دمحم صالح موسً/ احمد دمحم صالح وشركاه  سارى حتى  -  213

314211 

 213112برلم       25105111، تارٌخ :  0131  2524/1/20شركه اشرؾ رمزي حنا وشركاه  سارى حتى  -  214

 213112برلم       25105111، تارٌخ :  0131  2524/1/20اكتوبر  سارى حتى   6شركة جوماتا  -  215

 213112برلم       25105111، تارٌخ :  0131  2524/1/20اشرؾ رمزى حنا وشرٌكه  سارى حتى  -  216

،  0165  2524/1/31التجارٌة  سارى حتى  دمحم هشام فإاد جمال واكرم سٌد ٌوسؾ لالستٌراد لصالح الؽٌر والتوكٌالت -  211

 361052برلم       25105111تارٌخ : 

 361052برلم       25105111، تارٌخ :  0165  2524/1/31دمحم هشام فإاد جمال واكرم سٌد ٌوسؾ  سارى حتى  -  211

 325016برلم       25105111، تارٌخ :  0011  2524/3/1اٌمن عبدالمطلب موسً وشرٌكه  سارى حتى  -  210

 325016برلم       25105111، تارٌخ :  0011  2524/3/1اٌمن عبد المطلب موسً وشرٌكه  سارى حتى  -  225

 211406برلم       25105111، تارٌخ :  0051ناجً راؼب وشركاه     -  221

 316513برلم       25105111، تارٌخ :  0115  2523/1/11ابناء / السٌد احمد دمحم فرج  سارى  -  222

 216655برلم       25105114، تارٌخ :  0033سارى حتى  2523/4/3مخبز آل سالم   -  223

 216655برلم       25105114، تارٌخ :  0033سارى حتى  2523/4/3مخبز آل سالم   -  224

 262110برلم       25105114، تارٌخ :  0011  2525/5/13دمحم سعٌد وطارق حسنً للمالبس  سارى حتى  -  225

 300235برلم       25105114، تارٌخ :  0050  2524/6/21احمد ابراهٌم واحمد العمباوى  سارى حتى  -  226

 300235برلم       25105114، تارٌخ :  0050  2524/6/21احمد ابراهٌم دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  221

 301551برلم       25105114، تارٌخ :  0005  2524-2-25احمد حسٌن عبد الحكٌم وشرٌكه  سارى حتى /  -  221

 311311برلم       25105114، تارٌخ :  0515  2524/4/12شرٌؾ كمال ومحمود السٌد  سارى حتى  -  220

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20طارق وشرٌكه   -  235

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055رى حتى  سا2524/5/20طارق وشرٌكتة   -  231

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20طارق وشركاه   -  232

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20عمرو وشرٌكه   -  233

 322001برلم       25105114ارٌخ : ، ت 0055سارى حتى  2524/5/20عماد وشركاه   -  234

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20عمرو وشرٌكتة   -  235

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20طارق وشرٌكه   -  236



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 421 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20طارق وشرٌكتة   -  231

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20طارق وشركاه   -  231

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20عمرو وشرٌكه   -  230

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20عماد وشركاه   -  245

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20عمرو وشرٌكتة   -  241

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20طارق وشرٌكه   -  242

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20طارق وشرٌكتة   -  243

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20وشركاه   طارق -  244

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20عمرو وشرٌكه   -  245

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20عماد وشركاه   -  246

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20عمرو وشرٌكتة   -  241

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20طارق وشرٌكه   -  241

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20طارق وشرٌكتة   -  240

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20طارق وشركاه   -  255

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20عمرو وشرٌكه   -  251

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20عماد وشركاه   -  252

 322001برلم       25105114، تارٌخ :  0055سارى حتى  2524/5/20عمرو وشرٌكتة   -  253

    25105114، تارٌخ :  0003  2510-15-22ورثه فخري عثمان الرٌحانً)دمحم فخري عثمان وشركاه(  سارى حتى /  -  254

 215305برلم   

 300315برلم       25105114، تارٌخ :  0061  2524/1/4اسماعٌل جمٌل دمحم احمد وشركاه  سارى حتى  -  255

 363311برلم       25105114، تارٌخ :  15554  2510-15-4حمد ابراهٌم وشركاه  سارى حتى / حسٌن ا -  256

 361654برلم       25105114، تارٌخ :  0066  2525/5/20جمال حسنً وشركاه  سارى حتى  -  251

 323604برلم       25105114، تارٌخ :  0011  2524/6/22اٌهاب خٌري وشركاه  سارى حتى  -  251

 342016برلم       25105114، تارٌخ :  0062  2521/11/26ماجد رمزى صلٌب وشركاه  سارى حتى  -  250

 342016برلم       25105114، تارٌخ :  0062  2521/11/26سامح و ماجد وشرٌكهم  سارى حتى  -  265

    25105114، تارٌخ :  0011  2522-1-10محمود عبد الرحمن محمود وعصام عبد الرحمن محمود  سارى حتى /  -  261

 341431برلم   

 213126برلم       25105114، تارٌخ :  0041  2524/1/10عبدالمسٌح ٌوسؾ ؼبلاير وشركاه  سارى حتى  5م  -  262

 213126برلم       25105114، تارٌخ :  0041  2524/1/10مٌشٌل عبد المسٌح ٌوسؾ ؼبلاير وشركاه  سارى حتى  -  263



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 421 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 300311برلم       25105114، تارٌخ :  0004  2524-1-2مرفت عبد المسٌح عطٌه وشركاها  سارى حتى /  -  264

 324513برلم       25105115، تارٌخ :  15525  2524/1/1ممدوح دٌاب وشركاه  سارى حتى  -  265

، تارٌخ :  15525  2524/1/1ورثة ممدوح دٌاب و شركاه عنهم /مدحت ممدوح مصطفى احمد دٌاب  سارى حتى  -  266

 324513برلم       25105115

 215132برلم       25105115، تارٌخ :  15551  2523/12/31حمدي كرم حسن وشركاه  سارى حتى  -  261

 251551برلم       25105115، تارٌخ :  15525  2524/ 1/ 4امبابً السٌد عبدالعال وشرٌكه  سارى حتى -  261

 251551برلم       25105115، تارٌخ :  15525  2524/ 1/ 4دالعال السٌد وشركاه  سارى حتىالسٌد عب -  260

 325062برلم       25105115، تارٌخ :  15565  2524/3/1ودٌده مجلع وشرٌكتها  سارى حتى  -  215

 232343رلم   ب    25105115، تارٌخ :  15524  2524/1/11الدكتور / احمد كوثر وشركاه  سارى حتى  -  211

، تارٌخ :  15561  2524/4/12شركه سبرٌنت لالستٌراد و التصدٌر ) مدحت حلمً و شركاه(  سارى حتى  -  212

 321661برلم       25105115

    25105115، تارٌخ :  15561  2524/4/12شركة سبرٌنت لالستٌراد والتصدٌر) مدحت حلمى وشرٌكة(  سارى حتى  -  213

 321661برلم   

، تارٌخ :  15561  2524/4/12سبرٌنت للشحن الدولى والخدمات المالحٌة ) مدحت حلمى وشرٌكته (  سارى حتى  -  214

 321661برلم       25105115

 313155برلم       25105115، تارٌخ :  15511  2523/4/21خلٌل رمضان وشركائه  سارى حتى  -  215

 301152برلم       25105115، تارٌخ :  15555  2523/0/3تى سٌد عبد السالم و شرٌكه  سارى ح -  216

 301152برلم       25105115، تارٌخ :  15555  2523/0/3سٌد عبد السالم و شركاه  سارى حتى  -  211

 355541برلم       25105116، تارٌخ :  15504  2521/ 2/ 13تكنو فارم اٌجٌبت لٌمتد  سارى حتى -  211

 355541برلم       25105116، تارٌخ :  15504  2521/ 2/ 13رزٌمى وشرٌكه  سارى حتىفاروق ال -  210

 351333برلم       25105116، تارٌخ :  15151  2524/1/16شركه شعراوي لتجاره وتشؽٌل المعادن  سارى حتى  -  215

، تارٌخ :  15111  2522/1/20شركة المروه لتجارة مواد التعدٌن دمحم ابراهٌم عباس وشرٌكه  سارى حتى  -  211

 341654برلم       25105116

برلم       25105116، تارٌخ :  15111  2522/1/20شركه المروه لتجارة مواد التعدٌن الصوفى وعباس  سارى حتى  -  212

341654 

    25105116رٌخ : ، تا 15111  2522/1/20محمود طه و شركاه  سارى حتى  -شركه المروه لتجاره مواد التعدٌن  -  213

 341654برلم   

، تارٌخ :  15111  2522/1/20شركه المروه لتجاره مواد التعدٌن احمد ضٌاء الدٌن حلمى و شرٌكه  سارى حتى  -  214

 341654برلم       25105116

تارٌخ : ،  15111  2522/1/20شركة المروه لتجارة مواد التعدٌن دمحم ابراهٌم عباس وشرٌكه  سارى حتى  -  215

 341654برلم       25105116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 420 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105116، تارٌخ :  15111  2522/1/20شركه المروه لتجارة مواد التعدٌن الصوفى وعباس  سارى حتى  -  216

341654 

    25105116، تارٌخ :  15111  2522/1/20محمود طه و شركاه  سارى حتى  -شركه المروه لتجاره مواد التعدٌن  -  211

 341654برلم   

، تارٌخ :  15111  2522/1/20شركه المروه لتجاره مواد التعدٌن احمد ضٌاء الدٌن حلمى و شرٌكه  سارى حتى  -  211

 341654برلم       25105116

 325561برلم       25105116، تارٌخ :  15505  2524/0/4سٌد دمحم السمادونً وشركاه  سارى حتى  -  210

 346455برلم       25105116، تارٌخ :  15150  2522/6/4حسن عبد الؽفار و شركاه  سارى حتى دمحم علً  -  205

برلم       25105116، تارٌخ :  15512  2524/55/11دمحم ضٌاء محمود فتحً كمال ابراهٌم وشركاه  سارى حتى -  201

365221 

 301010برلم       25105116: ، تارٌخ  15121  2523/11/11دمحم وهبه وشرٌكه  سارى حتى  -  202

 322132برلم       25105116، تارٌخ :  15511  2524/5/23مطبعه نحال وشركاه  سارى حتى  -  203

 300555برلم       25105116، تارٌخ :  15115  2524/1/21خالد دمحم نجاتى وشركاه  سارى حتى  -  204

برلم       25105116، تارٌخ :  15111  2524/ 3/ 11سارى حتىطلعت جورجٌوس جادهللا وشرٌكه مخلؾ تؽٌان   -  205

311213 

برلم       25105116، تارٌخ :  15111  2524/ 3/ 11مخلؾ تؽٌان سالمه و شرٌكته فهٌمة بحرى  سارى حتى -  206

311213 

 315016برلم       25105116، تارٌخ :  15510  2523/1/11اسماعٌل كامل عبد الصادق و شركاه  سارى حتى  -  201

 301322برلم       25105116، تارٌخ :  15124  2524/1/14دمحم دسولى وشركاه  سارى حتى  -  201

 301322برلم       25105116، تارٌخ :  15124  2524/1/14دمحم دسولى وشركاه  سارى حتى  -  200

 355541برلم       25105116: ، تارٌخ  15504  2521/2/13فاروق الرزٌمى وشركاه  سارى حتى  -  355

 355541برلم       25105116، تارٌخ :  15504  2521/2/13فاروق الرزٌمى وشرٌكة  سارى حتى  -  351

برلم       25105111، تارٌخ :  15226  2524/1/14سارى حتى  5م تٌكو 5م 5شركه االستثمارات السٌاحٌه ش  -  352

101315 

، تارٌخ :  15106سارى حتى  2524/1/25وااللكترونٌات مٌكروفٌلم اٌجب ش ذ م م   شركه مصر للمٌكروفٌلم -  353

 101516برلم       25105111

    25105111، تارٌخ :  15106سارى حتى  2524/1/25شركة مصر للمٌكروفٌلم وااللكترونٌات)مٌكروفورم اٌجٌبت(   -  354

 101516برلم   

    25105111، تارٌخ :  15106سارى حتى  2524/1/25ترونٌات)مٌكروفٌلم اٌجٌبت(  شركة مصر للمٌكروفٌلم وااللك -  355

 101516برلم   

  54لسنة  26والئحتة التنفٌذٌة   بدال من المانون  11لسنة  150توفٌك اوضاع الشركة  واصبحت طبما للمانون   -  356

 101516برلم       25105111، تارٌخ :  15106سارى حتى  2524/1/25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 435 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105111، تارٌخ :  15234  2524/6/1سارى حتى   SUBEGYPTم( 5م5ذ 5سوب اٌجٌبت)ش -  351

251355 

 361150برلم       25105111، تارٌخ :  15214  2524/6/25جرجس ٌوسؾ عوض و شركاه  سارى حتى  -  351

 361150برلم       25105111:  ، تارٌخ 15214  2524/6/25عاطؾ صبحً تماوي وشركاه  سارى حتى  -  350

 361150برلم       25105111، تارٌخ :  15214  2524/6/25رٌمون مجدى كٌرلس وشركاه  سارى حتى  -  315

 361150برلم       25105111، تارٌخ :  15214  2524/6/25جرجس ٌوسؾ عوض و شركاه  سارى حتى  -  311

 361150برلم       25105111، تارٌخ :  15214  2524/6/25عاطؾ صبحً تماوي وشركاه  سارى حتى  -  312

 361150برلم       25105111، تارٌخ :  15214  2524/6/25رٌمون مجدى كٌرلس وشركاه  سارى حتى  -  313

 115103برلم       25105111، تارٌخ :  15215  2521/4/4بخٌت حسن وشركاه  سارى حتى  -  314

 115103برلم       25105111، تارٌخ :  15215  2521/4/4ٌب حسن دمحم  سارى حتى محمود حسن بدوي ونج -  315

 350511برلم       25105111، تارٌخ :  15241  2524/3/22سوسن دمٌان وامٌرة عبد المسٌح  سارى حتى  -  316

 323120برلم       25105111، تارٌخ :  15211  2524/6/21ناجً ٌونان وشرٌكته  سارى حتى  -  311

 361643برلم       25105111، تارٌخ :  15212  2525/5/20ماهر مكً وشركاه  سارى حتى  -  311

 101452برلم       25105111، تارٌخ :  15266  2523/0/22ممدوح مرسً وشرٌكه  سارى حتى  -  310

برلم       25105111رٌخ : ، تا 15262  2521/6/2) ارٌان / مصر ( باسم اسحك تادرس وشرٌكة  سارى حتى  -  325

205160 

برلم       25105111، تارٌخ :  15205  2510/0/6عبدالناصر انور وشركاه  سارى حتى  5مكتبه ناصر التجارٌه  -  321

251515 

، تارٌخ :  15205  2510/0/6عبدالناصر مصطفً واخٌه محمود انور مصطفً  سارى حتى  5مكتبه ناصر التجارٌه  -  322

 251515برلم       25105111

 356301برلم       25105111، تارٌخ :  15216  2523/15/21نفٌسه عبد المادر وشركاها   -  323

 365110برلم       25105111، تارٌخ :  15255  2524/6/1دمحم سعد علً وشرٌكه  سارى حتى  -  324

 365110برلم       25105111تارٌخ : ،  15255  2524/6/1شركه دمحم سعد على وشرٌكته  سارى حتى  -  325

 365110برلم       25105111، تارٌخ :  15255  2524/6/1دمحم سعد علً حواش وشرٌكه  سارى حتى  -  326

 365110برلم       25105111، تارٌخ :  15255  2524/6/1دمحم سعد علً وشرٌكه  سارى حتى  -  321

 365110برلم       25105111، تارٌخ :  15255  2524/6/1حتى شركه دمحم سعد على وشرٌكته  سارى  -  321

 365110برلم       25105111، تارٌخ :  15255  2524/6/1دمحم سعد علً حواش وشرٌكه  سارى حتى  -  320

 330111برلم       25105111، تارٌخ :  15204  2523/1/3خالد فتحى حسن وشركاه  سارى حتى  -  335

برلم       25105111، تارٌخ :  15260  2524/1/11ود دمحم محمود ابراهٌم وشركاإهم  سارى حتى حازم ومحم -  331

251213 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 431 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 111123برلم       25105111، تارٌخ :  15246  2524/1/6البدٌوي وشركاإه  سارى حتى  -  332

، تارٌخ :  15246  2524/1/6تى شركة دٌكوراما لتصنٌع وتجارة الموبلٌات نبٌه احمد البدٌوى وشرٌكه  سارى ح -  333

 111123برلم       25105111

 310160برلم       25105121، تارٌخ :  15335  2521-1-25سعٌد اسعد ومجدي اسعد وشركاهم  سارى حتى /  -  334

 324304برلم       25105121، تارٌخ :  15355علً احمد علً وشركاه     -  335

    25105121، تارٌخ :  153311  2524-5-26لالالت ولطع الؽٌار  سارى حتى /  طلعت عزٌز صلٌب وشركاه -  336

 322011برلم   

 322011برلم       25105121، تارٌخ :  153311  2524-5-26طلعت عزٌز صلٌب وشركاه  سارى حتى /  -  331

 211611برلم       25105121، تارٌخ :  15355  2524-2-21شركه الشبراوي للساعات  سارى حتى /  -  331

 211611برلم       25105121، تارٌخ :  15355  2524-2-21شركه الشبراوي للساعات  سارى حتى /  -  330

 305061برلم       25105121، تارٌخ :  15336ابراهٌم ثروت سٌد وشرٌكه احمد السٌد سمٌر     -  345

 365465برلم       25105121، تارٌخ :  15346  2524-5-21جماز دمحم عبد الرحٌم وشركاه  سارى حتى /  -  341

 311213برلم       25105121، تارٌخ :  15326  2521-5-15دمحم مصدق عبدالسالم وشركاه  سارى حتى /  -  342

 335343برلم       25105121، تارٌخ :  15351  2525-4-1طارق واٌمن شفٌك موسى ؼبلاير  سارى حتى /  -  343

 335343برلم       25105121، تارٌخ :  15351  2525-4-1رق شفٌك وشرٌكه  سارى حتى / طا -  344

 316015برلم       25105121، تارٌخ :  15313  2523-0-25لطب سالم ومعٌوؾ دخٌل  سارى حتى /  -  345

    25105121، تارٌخ :  15350  2524-5-4جمال على دمحم عبدالجواد ) االسالم للتخلٌص الجمركى (  سارى حتى /  -  346

 311466برلم   

برلم       25105121، تارٌخ :  15301  2522-15-1حلوانً كالسٌن  سارى حتى /  -دمحم حسن سٌد وشركاه -  341

351124 

 300162برلم       25105121، تارٌخ :  153315  2524-6-16صابر معروؾ وشركاه  سارى حتى /  -  341

برلم       25105121، تارٌخ :  15312  2524-1-10بو السعادات وصدٌمه فرج حامد  سارى حتى / دمحم حسنٌن ا -  340

242554 

 211660برلم       25105121، تارٌخ :  15315  2524-2-26شركه فوزي لكعوب االحذٌه  سارى حتى /  -  355

 211660برلم       25105121تارٌخ :  ، 15315  2524-2-26شركه اوالد فوزي لكعوب االحذٌه  سارى حتى /  -  351

 351000برلم       25105121، تارٌخ :  15361سٌد احمد سلٌم وشرٌكته     -  352

 204055برلم       25105121، تارٌخ :  15310  2521-4-5سند ٌوسؾ وشرٌكه  سارى حتى /  -  353

 211054برلم       25105121، تارٌخ :  15314  2523-0-10م  سارى حتى / 5م5شركه الفتح للتنمٌه العمارٌه ش -  354

برلم       25105121، تارٌخ :  15314  2523-0-10م  سارى حتى / 5م5ذ5شركه الضبع للتنمٌه العمارٌه ش  -  355

211054 

 211054برلم       25105121، تارٌخ :  15314  2523-0-10م  سارى حتى / 5م5شركه الفتح للتنمٌه العمارٌه ش -  356



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 432 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105121، تارٌخ :  15314  2523-0-10م  سارى حتى / 5م5ذ5شركه الضبع للتنمٌه العمارٌه ش  -  351

211054 

    25105122، تارٌخ :  15361  2525/2/1شركه االخالص للتجاره ابو بكر حسٌن ابو العباس وشركاه  سارى حتى  -  351

 365101برلم   

 325615برلم       25105122، تارٌخ :  15305  2524/2/26اه  سارى حتى اشرؾ محسن وشرك -  350

 325615برلم       25105122، تارٌخ :  15305  2524/2/26اٌهاب فكرى وشرٌكه  سارى حتى  -  365

 325615برلم       25105122، تارٌخ :  15305  2524/2/26اٌهاب فكرى وحسٌن عبد الفتاح  سارى حتى  -  361

برلم       25105122، تارٌخ :  15306  2524/2/15م  سارى حتى  5م 5شركه ونجز تورز اند نٌل كروزس ش -  362

211515 

 242212برلم       25105122، تارٌخ :  15421  2521/0/6شركه سعٌد توٌوتا  سارى حتى  -  363

برلم       25105122، تارٌخ :  15453  2522/3/26شركة اوالد جاد لالستٌراد دمحم جاد توفٌك وشرٌكة  سارى حتى  -  364

315032 

 315032برلم       25105122، تارٌخ :  15453  2522/3/26دمحم جاد توفٌك وشركاه  سارى حتى  -  365

 316511برلم       25105122، تارٌخ :  15414  2523/4/0دمحم على السٌد شاهٌن وشركاه  سارى حتى  -  366

 301060برلم       25105122، تارٌخ :  15420  2524/5/14لم وشرٌكه  سارى حتى عبدهللا سا -  361

 355011برلم       25105122، تارٌخ :  15415  2524/1/6شركه حسن دمحم  شاذلً وشركاه  سارى حتى  -  361

 365026برلم       25105124، تارٌخ :  15415شركه نوح لالنتاج الفنى     -  360

 211011برلم       25105124، تارٌخ :  15411المبارن لالجهزه المنزلٌه الكهربائٌه سعٌد وطه المهدي     شركه -  315

 211011برلم       25105124، تارٌخ :  15411المبارن الكترونكس سعٌد وطه خالد مهدى     -  311

 316125برلم       25105124، تارٌخ :  15560  2523/55/25مصطفى كامل وشركاه  سارى حتى -  312

 316125برلم       25105124، تارٌخ :  15560  2523/55/25نورماندى للمنتجات الجلدٌة  سارى حتى -  313

 306111برلم       25105124، تارٌخ :  15515  2523/2/11شركة سامح سلٌمان إبراهٌم وشركاه  سارى حتى   -  314

 306111برلم       25105124، تارٌخ :  15515  2523/2/11سارى حتى    شركة سامح سلٌمان إبراهٌم وشركاه -  315

برلم       25105124، تارٌخ :  15510  2524/6/23مصطفى عبد الوهاب عفٌفى حسن وشرٌكه  سارى حتى   -  316

300252 

برلم       25105124، تارٌخ :  15401  2524/5/35عمرو مصطفى عبد الستار العاصى وشرٌكٌه  سارى حتى   -  311

300561 

برلم       25105124، تارٌخ :  15401  2524/5/35عمرو مصطفى عبد الستار العاصى وشرٌكٌه  سارى حتى   -  311

300561 

 265552برلم       25105124، تارٌخ :  15555  2521/1/21ناصر عبدالعزٌز دمحم وشرٌكه صالح  سارى حتى   -  310

برلم       25105124، تارٌخ :  15551  2524/1/11مطاعم / دمحم عامر وشركاه  سارى حتى  شاتس للفنادق وال -  315

251225 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 433 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

، تارٌخ :  15551  2524/1/11شركه تاتس  للفنادق والمطاعم / لٌلً ٌاسٌن الصوه وشركاها  سارى حتى   -  311

 251225برلم       25105124

، تارٌخ :  15551  2524/1/11محمود الطوٌل و شركاه (  سارى حتى   شركه شاتس للفنادق و المطاعم ) عمرو -  312

 251225برلم       25105124

 322531برلم       25105124، تارٌخ :  15521دمحم احمد بظت وشرٌكته     -  313

 101215برلم       25105124، تارٌخ :  15461  2524/1/1الزرلانً وشركاه  سارى حتى  -  314

 214252برلم       25105124، تارٌخ :  15545  2524/1/11ن  منٌر عزوز وشرٌكته  سارى حتى  حس -  315

 214252برلم       25105124، تارٌخ :  15545  2524/1/11شركه فٌرونا للمصاعد  سارى حتى   -  316

 214252برلم       25105124، تارٌخ :  15545  2524/1/11شركه هاوس لٌفت  سارى حتى   -  311

 333021برلم       25105124، تارٌخ :  15411  2525/0/5شركه راضً للتورٌدات  سارى حتى   -  311

 251211برلم       25105125، تارٌخ :  15561  2524/55/20عوض صادق وشركاه  سارى حتى -  310

 321310برلم       25105125، تارٌخ :  15502  2524/53/22ٌاسر السٌد وشركاه  سارى حتى -  305

 321310برلم       25105125، تارٌخ :  15502  2524/53/22احمد دمحم دمحم الؽندور وشرٌكه  سارى حتى -  301

 362544برلم       25105125، تارٌخ :  15506  2524/51/53هٌثم كامل وشركاه  سارى حتى -  302

 362544برلم       25105125ارٌخ : ، ت 15506  2524/51/53هٌثم كامل و شرٌكه  سارى حتى -  303

 362544برلم       25105125، تارٌخ :  15506  2524/51/53هٌثم كامل وشركاه  سارى حتى -  304

 362544برلم       25105125، تارٌخ :  15506  2524/51/53هٌثم كامل و شرٌكه  سارى حتى -  305

 360521برلم       25105125، تارٌخ :  15510لسٌد و شركاه    احمد دمحم ا -جرٌن الٌن للتجاره و التسوٌك  -  306

 251261برلم       25105125، تارٌخ :  15545  2524/6/2سعٌد دمحم البدري وشرٌكه   -  301

 110321برلم       25105125، تارٌخ :  15565  2521/11/50ثابت الطناحً وشركاه  سارى حتى -  301

 110321برلم       25105125، تارٌخ :  15565  2521/11/50لطناحً وشركاه  سارى حتىشركه كمال الدٌن ا -  300

 301214برلم       25105125، تارٌخ :  15544  2524/1/1دمحم حسن وشرٌكه  سارى حتى  -  455

    25105125، تارٌخ :  15544  2524/1/1الشركه الدولٌه لتكنولوجٌا الطاله والمٌاه ) دمحم حسن وشرٌكه (  سارى حتى  -  451

 301214برلم   

، تارٌخ :  15544  2524/1/1دمحم حسن وشرٌكه  سارى حتى  I.E.W.Tالشركه الدولٌه لتكنولوجٌا الطاله والمٌاه  -  452

 301214برلم       25105125

 300250 برلم      25105125، تارٌخ :  15541  2524/1/1عبد المإمن الروبى وشركاه  سارى حتى  -  453

برلم       25105125، تارٌخ :  15112سارى حتى  2524/4/11للتجاره ونظم الشحن/اولجا نشات وشركاها  5ام5ام -  454

350514 

 323003برلم       25105125، تارٌخ :  15650  2524/51/55مجدي للمماوالت و شركاه  سارى حتى -  455



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 434 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 351620برلم       25105126، تارٌخ :  15155ابراهٌم عبدالحكٌم رضوان وشرٌكه     -  456

برلم       25105121، تارٌخ :  15324  2521-12-13حسٌن امام دمحم ودمحم احمد بلبل وشركاهم  سارى حتى /  -  451

355516 

    25105121، تارٌخ :  1613  2524/ 1/ 3الهدي للتجاره والتورٌدات جمال عبد الفتاح طه وشركاه  سارى حتى -  451

 362545برلم   

 362545برلم       25105121، تارٌخ :  1613  2524/ 1/ 3السعٌد حسن و شركاه  سارى حتى -  450

    25105121، تارٌخ :  1613  2524/ 1/ 3السعٌد حسن السعٌد وشركاه  سارى حتى -الهدى للتجاره والتورٌدات  -  415

 362545برلم   

برلم       25105121، تارٌخ :  15631  2523/3/11دمحم طه هرٌدى وشركاة  سارى حتىمجوهرات عبدالرحمن دمحم  -  411

351054 

 213451برلم       25105121، تارٌخ :  15614  2521/1/23دمحم انور عبدالمجٌد محمود وشرٌكه  سارى حتى -  412

    25105121، تارٌخ :  15646  2510/15/10ورثه امٌن علً دمحم  سارى حتى -عبدالمنعم امٌن علً دمحم وشركاه -  413

 233354برلم   

 165401برلم       25105121، تارٌخ :  15641  2524/1/16عبد الكرٌم وفٌصل ومحمود حسن جاسر  سارى حتى -  414

 165401برلم       25105121، تارٌخ :  15641  2524/1/16حسن محمود جاسر وشركاه  سارى حتى -  415

 165401برلم       25105121، تارٌخ :  15641  2524/1/16كرٌم وفٌصل  سارى حتىعبد ال -  416

 343531برلم       25105121، تارٌخ :  15611  2522/1/6دمحم ٌسرى توفٌك عبدالرحمن وشركاه  سارى حتى -  411

    25105121، تارٌخ :  15611  2523/2/21شركه البدور للتورٌدات العمومٌه ) احمد الماضً وشركاه (  سارى حتى -  411

 311141برلم   

    25105121، تارٌخ :  15611  2523/2/21شركه البدور للتورٌدات العمومٌه حسن احمد مرعً وشركاه  سارى حتى -  410

 311141برلم   

    25105121:  ، تارٌخ 15611  2523/2/21شركه البدور للتورٌدات العمومٌه م/دمحم حسن مرعى وشركاه  سارى حتى -  425

 311141برلم   

 210516برلم       25105121، تارٌخ :  15643  2525/6/16طارق انور احمد وشركاه  سارى حتى -  421

، تارٌخ :  15621  2510/11/21المركز الحدٌث لالتصاالت الدولٌه فإاد خلٌل عٌد السٌد وشركاه  سارى حتى  -  422

 321401برلم       25105121

 362563برلم       25105120، تارٌخ :  15121  2524/1/6محمود عبد الحلٌم السٌدوشرٌكٌه  سارى حتى  -  423

 362563برلم       25105120، تارٌخ :  15121  2524/1/6محمود عبدالحلٌم وشركاة  سارى حتى  -  424

 362563برلم       25105120: ، تارٌخ  15121  2524/1/6محمود عبد الحلٌم السٌدوشرٌكٌه  سارى حتى  -  425

 362563برلم       25105120، تارٌخ :  15121  2524/1/6محمود عبدالحلٌم وشركاة  سارى حتى  -  426

 305414برلم       25105120، تارٌخ :  15123  2522/5/3خالد سٌد جبل وشرٌكة  سارى حتى  -  421

 305414برلم       25105120، تارٌخ :  15123  2522/5/3خالد سٌد جبل وشركاه  سارى حتى  -  421



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 435 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 361114برلم       25105120، تارٌخ :  15145  2521/1/21اسامه احمد المؽاورى سلٌم وشرٌكه  سارى حتى  -  420

 361114برلم       25105120، تارٌخ :  15145  2521/1/21شركة اسامة احمد المؽاورى وشرٌكه  سارى حتى  -  435

برلم       25105120، تارٌخ :  15121  2524/4/25ود عبدالسالم وشرٌكه / السالم لالمن الؽذائً  سارى حتى محم -  431

321060 

برلم       25105120، تارٌخ :  15116  2524/5/25شركة الرى الحدٌث رأفت ماهر وشركاة  سارى حتى  -  432

361145 

 361116برلم       25105120، تارٌخ :  15601  2524/1/21طارق محمود شحاته على وشركاه  سارى حتى  -  433

 361116برلم       25105120، تارٌخ :  15601  2524/1/21وفاء محمود شحاته علً وشركاه  سارى حتى  -  434

 361116برلم       25105120، تارٌخ :  15601  2524/1/21طارق محمود شحاته على وشركاه  سارى حتى  -  435

 361116برلم       25105120، تارٌخ :  15601  2524/1/21فاء محمود شحاته علً وشركاه  سارى حتى و -  436

 361116برلم       25105120، تارٌخ :  15601  2524/1/21طارق محمود شحاته على وشركاه  سارى حتى  -  431

 361116برلم       25105120خ : ، تارٌ 15601  2524/1/21وفاء محمود شحاته علً وشركاه  سارى حتى  -  431

 300511برلم       25105120، تارٌخ :  15602  2524/6/1دمحم مرزوق وماجد ؼالى وشركاهما  سارى حتى  -  430

 300511برلم       25105120، تارٌخ :  15602  2524/6/1دمحم مرزولوشرٌكه  سارى حتى  -  445

 351351برلم       25105120، تارٌخ :  15606  2524/2/23تى عاطؾ مٌخائٌل شهاد و شركاه  سارى ح -  441

، تارٌخ :  15121  2524/3/11نصاركو لالخشاب المصنعة / اسامه احمد دمحم نصار وشركاه  سارى حتى  -  442

 256345برلم       25105120

 241111برلم       25105120، تارٌخ :  15111  2522/1/24جمٌل هنري جورجً وشرٌكه  سارى حتى  -  443

 313154برلم       25105120، تارٌخ :  13515  2523/5/10مطبعه الشامً لالوفست  سارى حتى  -  444

 325420برلم       25105120، تارٌخ :  15605  2524/1/20حاتم ابو العال و شرٌكته  سارى حتى  -  445

 325420برلم       25105120، تارٌخ :  15605  2524/1/20حاتم ابوالعال وشركاة  سارى حتى  -  446

 361152برلم       25105120، تارٌخ :  2511  2525-4-22كرم ورزق هللا جلوعه  سارى حتى /  -  441

 213632برلم       25105135، تارٌخ :  15153  2524/1/15ماهر ابراهٌم فرٌد وشركاه  سارى حتى -  441

، تارٌخ :  15153  2524/1/15ت ماهر ابراهٌم فرٌد وشرٌكه  سارى حتىشركة سفنكس للتجارة والتورٌدا -  440

 213632برلم       25105135

، تارٌخ :  15154  2524/1/1الحربً سابما  سارى حتى  00شركه حلوان للصناعات الحدٌدٌه والمعدنٌه مصنع  -  455

 121540برلم       25105135

 121540برلم       25105135، تارٌخ :  15154  2524/1/1ارى حتى شركه حلوان للصناعات الهندسٌه  س -  451

    25105135، تارٌخ :  15112  2524/1/3شركه االخوه المتحدون/ ماجد فرٌز ومدحت فرٌز وشركاهم  سارى حتى  -  452

 310514برلم   

 350155برلم       25105135، تارٌخ :  15111  2524/4/25حسام عبد الفتاح طلعت وشرٌكته  سارى حتى  -  453



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 436 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

برلم       25105135، تارٌخ :  15156  2524/1/1المعتز باهلل فوزى دمحم سعٌد عبدالحمٌد وشركاه  سارى حتى  -  454

311134 

 311134برلم       25105135، تارٌخ :  15156  2524/1/1مٌشٌل ثروت فهٌم سولاير وشرٌكته  سارى حتى  -  455

 311134برلم       25105135، تارٌخ :  15156  2524/1/1لاير مرلس وشرٌكه  سارى حتى ثروت فهٌم سو -  456

 101613برلم       25105135، تارٌخ :  15103  2524/1/35منتهً عبدالواحد وشركاها  سارى حتى  -  451

 314441برلم       25105135، تارٌخ :  15106  2522/ 4/ 22ٌاسر مصطفى طه وشركاه لالعالن  سارى حتى -  451

 165033برلم       25105135، تارٌخ :  15165  2524/2/1مٌالد ٌوسؾ ساوٌرس وشركاه  سارى حتى  -  450

 165033برلم       25105135، تارٌخ :  15165  2524/2/1شركة عوض ٌوسؾ ساوٌرس وشركاه  سارى حتى  -  465

 165033برلم       25105135، تارٌخ :  15165  2524/2/1ى ٌوسؾ نبٌل انطون ٌوسؾ عٌد وشرٌكتة  سارى حت -  461

 165033برلم       25105135، تارٌخ :  15165  2524/2/1ٌوسؾ نبٌل انطون ٌوسؾ عٌد وشركاه  سارى حتى  -  462

    25105135، تارٌخ :  15104  2524/3/24نبٌل لطٌؾ ونٌس وشركاه  سارى حتى  5الشركه الهندسٌه للتورٌدات  -  463

 266315برلم   

برلم       25105135، تارٌخ :  15104  2524/3/24الشركه الهندسٌه للتورٌدات دمحم احمد سالم وشركاه  سارى حتى  -  464

266315 

    25105135، تارٌخ :  15104  2524/3/24نبٌل لطٌؾ ونٌس وشركاه  سارى حتى  5الشركه الهندسٌه للتورٌدات  -  465

 266315برلم   

برلم       25105135، تارٌخ :  15104  2524/3/24الشركه الهندسٌه للتورٌدات دمحم احمد سالم وشركاه  سارى حتى  -  466

266315 

 361544برلم       25105135، تارٌخ :  15111  2524/1/11زٌنب احمد دمحم وشركاها  سارى حتى  -  461

 324355برلم       25105135، تارٌخ :  15161  2524/1/11تى محً الدٌن مصطفً شعراوي وشركاه  سارى ح -  461

، تارٌخ :  15151  2523/54/10عالله ابراهٌم دمحم حسن وشركائها ورثه نور الدٌن على احمد  سارى حتى -  460

 316645برلم       25105131

، تارٌخ :  316645  2523-4-10 عالله ابراهٌم دمحم حسن وشركائها ورثه نور الدٌن على احمد  سارى حتى / -  415

 316645برلم       25105131

 310011برلم       25105131، تارٌخ :  15111  2524-1-26مجدي حلمً وشركاه  سارى حتى /  2555فٌتا  -  411

 برلم      25105131، تارٌخ :  15111  2524-1-26مجدي حلمً وشركاه  سارى حتى /  2555معمل اسنان فٌتا  -  412

310011 

 351001برلم       25105131، تارٌخ :  15150  2524-1-21دمحم فاروق و ٌاسر سمٌر  سارى حتى /  -  413

 351001برلم       25105131، تارٌخ :  15150  2524-1-21دمحم فاروق وشركاه  سارى حتى /  -  414

 351001برلم       25105131ارٌخ : ، ت 15150  2524-1-21سٌدة دمحم احمد وشركائها  سارى حتى /  -  415

 351001برلم       25105131، تارٌخ :  15150  2524-1-21دمحم فاروق و ٌاسر سمٌر  سارى حتى /  -  416

 351001برلم       25105131، تارٌخ :  15150  2524-1-21دمحم فاروق وشركاه  سارى حتى /  -  411



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 431 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 351001برلم       25105131، تارٌخ :  15150  2524-1-21تى / سٌدة دمحم احمد وشركائها  سارى ح -  411

 211211برلم       25105131، تارٌخ :  15142  2523-5-10المهدي وجمال  سارى حتى /  -  410

برلم       25105131، تارٌخ :  15142  2523-5-10كوكب مصطفى ٌوسؾ حسن و شرٌكها  سارى حتى /  -  415

211211 

 304304برلم       25105131، تارٌخ :  15122  2522-1-1كرٌم دمحم ٌوسؾ وشرٌكتها  سارى حتى /  نٌفٌن -  411

 260115برلم       25105131، تارٌخ :  15152  2521-6-24الشركة االلمانٌة للصرافة  سارى حتى /  -  412

 165116برلم       25105131تارٌخ : ،  15134  2524-1-21ابراهٌم احمد عبد الرحٌم وشرٌكته  سارى حتى /  -  413

 361141برلم       25105131، تارٌخ :  15151  2524-1-26سامح ابراهٌم منصور سعٌد وشرٌكته  سارى حتى /  -  414

 361141برلم       25105131، تارٌخ :  15151  2524-1-26سامح ابراهٌم منصور وشرٌكٌه  سارى حتى /  -  415

 361141برلم       25105131، تارٌخ :  15151  2524-1-26منصور سعٌد وشرٌكته  سارى حتى /  سامح ابراهٌم -  416

 361141برلم       25105131، تارٌخ :  15151  2524-1-26سامح ابراهٌم منصور وشرٌكٌه  سارى حتى /  -  411

 105602برلم       25105131، تارٌخ :  15105  2524-4-25عادل المطاوع وشركاه  سارى حتى /  -  411

 105602برلم       25105131، تارٌخ :  15105  2524-4-25احمد حلمً عبدالمجٌد وشركاه  سارى حتى /  -  410

    25105131، تارٌخ :  15105  2524-4-25عبدهللا محمود جبرٌل وعادل سلٌمان المطاوع وشركاهم  سارى حتى /  -  405

 105602برلم   

    25105131، تارٌخ :  15114  2524-1-26سالمٌه لالنشاءات مهندس احمد حسن وشركاه  سارى حتى / الشركه اال -  401

 213123برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 232212برلم       25105114دمحم رفعت دمحم عبدالعزٌز  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  1

 111162برلم       25105116عاطؾ عبدهللا عبدالصمد  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  2

 335135برلم       25105120كامل ولٌم لبٌب حنا  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  3

 212515برلم       25105135زٌدان لالثاث الفرنسً  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  4

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 431 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 145051برلم       25105152شركه ٌوسؾ كامل للتعبئه و التؽلٌؾ  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  1

 145051برلم       25105152ٌوسؾ كامل جورجً و شركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  2

برلم       25105151شركه الولٌد الحدٌثه لتجاره وتصنٌع الورق فخري عبدالحافظ وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  3

213110 

 136651برلم       25105151شركه صالح الدٌن العربً وشركاه )ورشه دمحم العربً حسن دمحم (  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  4

 136651برلم       25105151دمحم وشرٌكه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  شركه دمحم العربً حسن -  5

 225335برلم       25105150فاروق فهٌم عطٌه وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  6

 212111برلم       25105115ممدوح رٌاض وماهر كامل وشركاهم  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  1

 212111برلم       25105115باهر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  5ٌاحه انتر نٌل للفنادق العائمه و الس -  1

 212111برلم       25105115انترناٌل للفنادق العائمه ش م م  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  0

 212111برلم       25105115ممدوح رٌاض وماهر كامل وشركاهم  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  15

 212111برلم       25105115باهر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  5ادق العائمه و السٌاحه انتر نٌل للفن -  11

 212111برلم       25105115انترناٌل للفنادق العائمه ش م م  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  12

 212111برلم       25105115ممدوح رٌاض وماهر كامل وشركاهم  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  13

 212111برلم       25105115باهر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  5انتر نٌل للفنادق العائمه و السٌاحه  -  14

 212111برلم       25105115انترناٌل للفنادق العائمه ش م م  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  15

 212111برلم       25105115ممدوح رٌاض وماهر كامل وشركاهم  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  16

 212111برلم       25105115باهر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  5انتر نٌل للفنادق العائمه و السٌاحه  -  11

 212111برلم       25105115انترناٌل للفنادق العائمه ش م م  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  11

 151621برلم       25105115منٌر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  10

 151621برلم       25105115باهر منٌر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  25

 151621برلم       25105115منٌر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  21

 151621برلم       25105115باهر منٌر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  22

 151621برلم       25105115ر وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ : منٌر ؼبو -  23

 151621برلم       25105115باهر منٌر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  24

 151621برلم       25105115منٌر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 430 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

 151621برلم       25105115باهر منٌر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  26

 151621برلم       25105115منٌر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  21

 151621برلم       25105115باهر منٌر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  21

 151621برلم       25105115منٌر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  20

 151621برلم       25105115وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ : باهر منٌر ؼبور  -  35

 251202برلم       25105111اتوم للفنادق العائمه والمشروعات السٌاحٌه ش.م.م  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  31

 251202برلم       25105111شركة سٌتى فرست اتوم للسٌاحة  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  32

ى فرست للسٌاحة مجدى جورج حنٌن وشركاه شركة توصٌة بسٌطة فى شركة اتوم للفنادق العائمة اندماج شركة سٌت -  33

 251202برلم       25105111شطب الرهن ، تارٌخ :   11لسنه 150والمشروعات السٌاحٌة ش م م طبما الحكام المانون 

 251202برلم       25105111ٌخ : اتوم للفنادق العائمه والمشروعات السٌاحٌه ش.م.م  شطب الرهن ، تار -  34

 251202برلم       25105111شركة سٌتى فرست اتوم للسٌاحة  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  35

اندماج شركة سٌتى فرست للسٌاحة مجدى جورج حنٌن وشركاه شركة توصٌة بسٌطة فى شركة اتوم للفنادق العائمة  -  36

 251202برلم       25105111شطب الرهن ، تارٌخ :   11لسنه 150مانون والمشروعات السٌاحٌة ش م م طبما الحكام ال

 212111برلم       25105111ممدوح رٌاض وماهر كامل وشركاهم  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  31

 212111برلم       25105111باهر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  5انتر نٌل للفنادق العائمه و السٌاحه  -  31

 212111برلم       25105111انترناٌل للفنادق العائمه ش م م  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  30

 212111برلم       25105111ممدوح رٌاض وماهر كامل وشركاهم  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  45

 212111برلم       25105111باهر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  5انتر نٌل للفنادق العائمه و السٌاحه  -  41

 212111برلم       25105111انترناٌل للفنادق العائمه ش م م  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  42

 151621برلم       25105111منٌر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  43

 151621برلم       25105111باهر منٌر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  44

 151621برلم       25105111ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ : منٌر  -  45

 151621برلم       25105111باهر منٌر ؼبور وشركاه  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  46

 251202برلم       25105121اتوم للفنادق العائمه والمشروعات السٌاحٌه ش.م.م  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  41

 251202برلم       25105121توم للسٌاحة  شطب الرهن ، تارٌخ : شركة سٌتى فرست ا -  41

اندماج شركة سٌتى فرست للسٌاحة مجدى جورج حنٌن وشركاه شركة توصٌة بسٌطة فى شركة اتوم للفنادق العائمة  -  40

 251202م   برل    25105121شطب الرهن ، تارٌخ :   11لسنه 150والمشروعات السٌاحٌة ش م م طبما الحكام المانون 

 251202برلم       25105121اتوم للفنادق العائمه والمشروعات السٌاحٌه ش.م.م  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  55

 251202برلم       25105121شركة سٌتى فرست اتوم للسٌاحة  شطب الرهن ، تارٌخ :  -  51



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 445 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جشس التعامل ال يجو

وصٌة بسٌطة فى شركة اتوم للفنادق العائمة اندماج شركة سٌتى فرست للسٌاحة مجدى جورج حنٌن وشركاه شركة ت -  52

 251202برلم       25105121شطب الرهن ، تارٌخ :   11لسنه 150والمشروعات السٌاحٌة ش م م طبما الحكام المانون 

 234564برلم       25105135شركه الفتح االسالمً عبدالفتاح عبدالممصود وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  53

 234564برلم       25105135الفتاح عبدالممصود وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ : عبد -  54

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


