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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن مكتبه فٌما عدا  83418برلم  21101115، لٌد فى  11111.111دمحم ابراهٌم ابراهٌم السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 عمارات بٌتشو امرٌكان زهراء 36الصحؾ والمجالت والكتب المدرسٌه ، بجهة : 

عن ادارة  83460برلم  21101125، لٌد فى  51111.111عالء الدٌن سعٌد البٌر باسٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش طلعت حرب لصرالنٌل 15المطاعم والكافتٌرٌات ، بجهة : 

صٌدلٌة  عن 83411برلم  21101125، لٌد فى  12111.111مروه رجب ٌوسؾ دمحم ابوسعده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ش احمد حمدان من ش فاٌده كامل 8، بجهة : 

عن  03304برلم  21101111، لٌد فى  15111.111زكً دمحم عبد الفتاح عبد المطلب الملشً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 الحً الخامس الهضبة الوسطً الممطم 86383تورٌدات عمومٌة ، بجهة : ق 

عن دعاٌه واعالن  83413برلم  21101115، لٌد فى  41111.111رد ، رأس ماله ،  عمر اشرؾ عزت صالح  ، تاجر ف -  5

 ش ابو رضوان 21، بجهة :  2110لسة 235موافمة امنٌة رلم -فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت

عن تجاره منتجات  83406برلم  21101131، لٌد فى  21111.111ولٌد عبد هللا سٌد مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 0سابما حالٌا شارع البادستان ش المشهد الحسٌنى خان الخلٌلى محل  0خان الخلٌلى ، بجهة : 

عن ورشه رخام  83418برلم  21101128، لٌد فى  111111.111جمال حسب هللا علً سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 المعادي -ه طر -شك الثعبان  -مدخل الشٌماء  V 01، بجهة :  1

عن  83411برلم  21101114، لٌد فى  25111.111اٌهاب حسن اسماعٌل على ؼرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

بتارٌخ  3534صادر  2110لسنه  100انترنت والعاب كمبٌوتر بعد الحصول على الترخٌص الالزمه بموجب موافمه امنٌه رلم 

 ٌوٌول 26ح فوده الخرتٌاوٌه من ش  6، بجهة :  2110/1/1

عن تجارة ادوات لحام  83433برلم  21101118، لٌد فى  44111.111دمحم راشد احمد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 المساكن الشعبٌة السبتٌة بوالق 31ش  21محل رلم  6، بجهة : بلوق 

عن مطعم ، بجهة :  83415برلم  21101128، لٌد فى  51111.111نسرٌن دمحم على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش الخمسٌن بجوار بنزٌنه وطنٌه زهراء hup51 mallالمركز التجارى  c 3محل رلم 

عن  83483برلم  21101120، لٌد فى  21111.111مصطفى ابو النصر دمحم خلؾ هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 عمارات خان الخلٌل الممطم 138زهره المدائن ق  3بلون  14سوبر ماركت ، بجهة : محل 

عن  83344برلم  21101113، لٌد فى  1111.111حسٌن عبد الفتاح ابو الحجاج عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ش ٌعموب 11مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : 

عن ورشة  83413برلم  21101114، لٌد فى  15111.111رضا دمحم عبد الجلٌل ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 شك التعبان 12112حجر فرعونً ، بجهة : مدخل بدر اللٌثً حوش التشوٌن 

عن تسوٌك  83415برلم  21101114، لٌد فى  11111.111هدٌر دمحم مصطفً رفعت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

لسنه  212ٌص الالزمة ( بموافمة امنٌة رلم / عماري ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً التراخ

 ش دمحم عبد السالم طره 41، بجهة :  2110/1/1بتارٌخ  3531صادرة برلم /  2110
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مماوالت  83404برلم  21101131، لٌد فى  11111.111محمود لطفى عوارى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ش المبتدٌان 24هة : عامه وتورٌدات ادوات نظافه ومنظفات ، بج

عن استثمار  83485برلم  21101131، لٌد فى  5111.111عبد الرؤؾ ابراهٌم عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ش شرٌؾ عماره اللواء 2عمارى ، بجهة : 

عن كشرى ،  83348برلم  21101113، لٌد فى  51111.111راضى ابراهٌم زكى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مساكن العبد الممطم الخلٌفة 158الدور االرضى عمار  1بجهة : محل 

عن ةرشه شطؾ  83341برلم  21101113، لٌد فى  21111.111دمحم زٌنهم شعبان عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 ح الصاؼه محل بالدور الثالث 21احجار مملده ، بجهة : 

عن تورٌد  83361برلم  21101111، لٌد فى  321111.111ٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد جمال سلٌمان سل -  10

ش  5وتركٌب كامٌرات المرالبة والتورٌدات العمومٌة واعمال التٌار الخفٌؾ )فٌما عدا الكمبٌوتر والكامٌرات الالسلكٌة ( ، بجهة : 

 ح المعادى-عبدالحمٌد مكى احمد زكى 

عن  83365برلم  21101111، لٌد فى  111111.111ابو الفتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نورهان عادل جالل  -  21

 حارة ماهر متفرع من ش منفلوطى 3مماوالت وتورٌدات عمومٌة )فٌما عدا الكمبٌوتر ( ، بجهة : 

عن مكتب  83431م برل 21101111، لٌد فى  61111.111دمحم ابراهٌم سٌد عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 حارة الجمل من ش عبده فرحان ؼرفة من شمة الدور الرابع 11، بجهة :  1تورٌد وتركٌب المصاعد 

عن مماوالت  83416برلم  21101115، لٌد فى  21111.111فؤاد عماره على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ش ٌحٌى بن ٌزٌد 12وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن مكتب تأجٌر  83411برلم  21101115، لٌد فى  21111.111 احمد سعد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  23

صادر  2110/1/1على  3568معدات تصوٌر )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( بموافمة امنٌة رلم 

 جاردن سٌتى-(4شمة) (2ش المستشار دمحم فهمى الدور ) 11، بجهة :  2110/210

عن ورشة تجارة  83432برلم  21101118، لٌد فى  11111.111عماد محمود دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 عطفة عجوره عابدٌن 1موبٌلٌات ، بجهة : 

عن خدمات  83441برلم  21101121، لٌد فى  11111.111توفٌك صابر فرٌد جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش الكنٌسة مدٌنة الوحدة المعادى 3نظافة ، بجهة : 

عن بٌع  83448برلم  21101121، لٌد فى  51111.111سلٌمان ابراهٌم عبدالؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ش دمحم عامر من ش العروبة دار السالم 8مستحضرات تجمٌل بالجمله ، بجهة : 

عن بٌع  83448برلم  21101121، لٌد فى  51111.111نى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سلٌمان ابراهٌم عبدالؽ -  21

 ش دمحم عبدالهادى الجوهرة ش مصرؾ الكنٌسة2مستحضرات تجمٌل بالجمله ، بجهة : 

عن بٌع  44164برلم  21101124، لٌد فى  15111.111نبٌل سامً ٌوسؾ مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 ش المصر العٌنى 35رلم  1ت طبٌه فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : محل رلم مستلزما

عن  83343برلم  21101112، لٌد فى  111111.111خالد احمد عبدالمنعم دمحم مكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 رضىؼرفه من شمة بالدور اال-طره المعادى -ش التعاون  5، بجهة :  1تجارة وبٌع وتورٌدات العلؾ 

 1عن تصدٌر موبٌلٌا  83310برلم  21101110، لٌد فى  311111.111زٌنب لٌث خضٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 دجلة المعادى- 231تمسٌم مصلحة السجون ش  28، بجهة : عمار 

عن استثمار عمارى  83414برلم  21101114، لٌد فى  51111.111اشرؾ انور دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

برلم صادر  221فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه بموجب موافمه امنٌه رلم 

 سابما 13ش د حلمى حسٌن المنٌل حالٌا 15، بجهة :  2110/1/1بتارٌخ 3538
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتبه ، بجهة  83416برلم  21101128، لٌد فى  11111.111دمحم صالح دمحم ابو هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ش المهندس من احمد زكى  1: 

عن بٌع  44164برلم  21101124، لٌد فى  15111.111نبٌل سامً ٌوسؾ مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 1مستلزمات طبٌه فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : ش دمحم رٌاض سوق شرٌؾ مدخل هـ شمه 

عن بٌع مالبس داخلٌه فٌما  83511برلم  21101131، لٌد فى  5111.111نسمه دمحم لناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 ش السبع لاعات البحرٌه 23عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن دورات  83435برلم  21101118، لٌد فى  111111.111رامى عادل عطا هللا وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

ورلم صادر  2110لسنه  288تدرٌب همنى ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ٌوجد موافمة امنٌة رلم 

 المعادى 114ش  116سابما حالٌا  18جنوب ، بجهة : عمار  2110لسنة  3536

عن معرض  83426برلم  21101111، لٌد فى  51111.111احمد محمود علً عبد العاطً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 الدور االرضً الممطم 0163لطعة  0شارع  2اثاث ، بجهة : عمار 

عن  83434برلم  21101118، لٌد فى  111111.111خالد عبد الستار زٌدان محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 6برج الرحمه الدور  0ش  45تورٌدات عمومٌه ، بجهة : برج 

عن ورشة  83364برلم  21101111، لٌد فى  111111.111كمال عادل موسى للدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 ش الفرن من الزراٌب منشأة ناصر الدور االول فوق االرضى 26بالستٌن ، بجهة : 

عن  83318برلم  21101110، لٌد فى  21111.111محمود طاهر محمود عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

درب  12، بجهة :  2110لسنة  240مكتب ترجمه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص االزمه ٌوجد موافمة امنٌة رلم 

 السٌدة عائشة الخلٌفة -الفرن 

عن سوبر  83456برلم  21101124، لٌد فى  21111.111دمحم على عبد الحمٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ماركت ، بجهة : ش ابراهٌم الخلٌل

عن بٌع سجاد  83402برلم  21101131، لٌد فى  11111.111محمود حسنى عاشور حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش رضوان عبد الحمٌد مكى ح 1وكلٌم ومفروشات ، بجهة : 

عن  83330برلم  21101112، لٌد فى  41111.111ه ،  احمد عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس مال -  42

 ش السبتٌة بوالق 34تجارة مواسٌر ولوازمها ، بجهة : 

عن  83388برلم  21101111، لٌد فى  111111.111الحسٌنً جاب هللا ابراهٌم عمرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

صحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة تسوٌك وتورٌد عدد واالت وصمل مهارات ) فٌما عدا أصدار ال

باالرضً  1الممطم شمه  4ش  51، بجهة :  1 2110/1/1بتارٌخ /  3553صادرة برلم /  2110لسنة  232( بموافمة امنٌة رلم / 

 المنخفض

عن مكتب تورٌدات  83302برلم  21101111، لٌد فى  11111.111فاطمة دمحم حافظ حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ش عبد المنعم رٌاض 11ونمل ومماوالت ، بجهة : 

عن دعاٌة  83386برلم  21101111، لٌد فى  11111.111احمد عثمان محمود عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

مساكن البحر  121، بجهة :  2110لسنة  245واعالن  فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ٌوجد موافمة امنٌة رلم 

 االحمر الممطم الخلٌفة

عن  83410برلم  21101115، لٌد فى  511111.111جوزٌؾ سمٌر رٌاض عزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

ل سٌناء تمسٌم شما 41عماره  14االستٌراد والتصدٌر والتورٌدات العامه والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : الشمه بالدور السابع رلم 

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

عن مكتب تأجٌر  83443برلم  21101121، لٌد فى  51111.111سٌد احمد علً محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 الدور االول 1ش لصر الشمع شمه رلم  18 -، بجهة : مصر المدٌمة  1سٌارات 

عن استثمار  83451برلم  21101122، لٌد فى  51111.111حسن علً عبد البالً خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 152عماري وتسوٌك عماري فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت بعد الحصول علً التراخٌص االزمة رلم الموافمة رلم 

 المعادي 111ش  2، بجهة :  2110لسنة 

عن تورٌدات  83450برلم  21101124لٌد فى ،  11111.111خالد سٌد سلطان محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 المدبح طره شمه -ش جمال عبد الناصر  28االجهزه الكهربائٌه ، بجهة : 

عن  83468برلم  21101125، لٌد فى  11111.111سٌد محمود عبد المجٌد عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ارض المباحث الهضبه الوسطى الممطم 1بجهة : تورٌد وتركٌب المصاعد ومماوالت وخدمات هندسٌه ، 

عن مماوالت  83401برلم  21101131، لٌد فى  11111.111محمود صالح محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 المعادى 11ش الحسٌنى من ش  16عامه وتورٌدات ، بجهة : 

عن تورٌد لطع  83346برلم  21101113، لٌد فى  51111.111احمد هانى احمد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 مساكن صمر لرٌش 111، بجهة :  1ؼٌار السٌارات 

عن تورٌدات  83362برلم  21101111، لٌد فى  11111.111احمد رضا دمحم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 حى الرابع ه الممطم الخلٌفةال 5516عمومٌة وتأجٌر سٌارات لدى الؽٌر والتصدٌر ، بجهة : ق 

عن بٌع مالبس  83360برلم  21101118، لٌد فى  21111.111سحر دمحم عبد الحمٌد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ش الهدي متفرع من ش الفٌوم 22فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن بٌع عطور  83385برلم  21101111، لٌد فى  5111.111اٌمن دمحم سٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 عمارة مستشفى دار االم الممطم 0ش  31ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن استٌراد  83306برلم  21101111، لٌد فى  511111.111حسن سعد حسٌن شراكه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 الحى الخامس الهضبه الوسطى الممطم 6185ق  2، بجهة : محل  6موعه من المج 36والفمره  10وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

عن مطعم  83301برلم  21101111، لٌد فى  5111.111عمرو الشحات عبدهللا مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 الممطم -ش الجامعه الحدٌثه  0418فول وطعمٌة ، بجهة : المطعه رلم 

عن ورشه  83451برلم  21101122، لٌد فى  51111.111  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمٌر عطٌه موسى عوض هللا -  58

 المنطمه الصناعٌه -شك الثعبان  11/11خراطه ، بجهة : ق 

عن مطعم ماكوالت  83415برلم  21101115، لٌد فى  11111.111مدحت امام دمحم ٌعموب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 الخمسٌن تمسٌم الجمعٌة التعاونٌة زهراء المعاديش  14ع  13، بجهة : 

عن  83331برلم  21101111، لٌد فى  15111.111عصام جاد عبدالرازق عبدالوارث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 طره-شك الثعبان  D 41، بجهة : لطعة  1ورشة خراطة معادن 

عن مطعم ، بجهة :  83453برلم  21101122، لٌد فى  11111.111  دمحم حسن سٌد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  61

 ش عبد الحمٌد سعٌد 3

عن مكتبة  83314برلم  21101118، لٌد فى  11111.111دمحم فرج حنفى حسن فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 1محل رلم  -أ حالٌاً شارع متحؾ المنٌل 02سابماً  84وادوات مكتبٌة ، بجهة : 

عن نشر ونوزٌع  83414برلم  21101115، لٌد فى  21111.111احمد امٌن محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

الكتب فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه بموجب 

ش ابو بكر الصدٌك م عباد الرحمن  5، بجهة : عمار  2110/1/1بتارٌخ  3554صادر برلم  2110لسنه  231موافمه امنٌه رلم 

 الممطم 14محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشة  83320برلم  21101111، لٌد فى  15111.111ؼنٌم ٌوسؾ ؼنٌمى ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 مدخل الشٌماء شك الثعبان d/ 614، بجهة : ق  1تصنٌع رخام 

عن مخبز  83356برلم  21101114، لٌد فى  11111.111دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام الدٌن ٌوسؾ  -  65

 ح ابو اللٌؾ 31بلدى ، بجهة : 

عن تجارة لطع  83313برلم  21101118، لٌد فى  51111.111عمرو حسٌن البوهً علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 13مساكن صفر لرٌش محل  168عمارة  13ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

مماوالت عن  83461برلم  21101124، لٌد فى  5111.111فتحً دمحم دروٌش مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش الشٌخ مفتاح 15عامة وتورٌد مواد بناء ، بجهة : 

عن تجارة  83420برلم  21101111، لٌد فى  11111.111اكرامً فرؼل رٌاض دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 ش جمال عبد الناصر تماطع جمٌل رمضان كوتسٌكا 1المستلزمات الرٌاضٌة ، بجهة : 

عن بٌع اطارات  83414برلم  21101128، لٌد فى  15111.111  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى دمحم شولى دمحم -  60

 ش دمحم صدلى الشافعى المنٌل 13سٌارات ، بجهة : 

عن مماوالت عامه  83458برلم  21101124، لٌد فى  11111.111هشام احمد احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 محمودٌه الممطمب مساكن ال 13، بجهة : 

عن تجاره مستحضرات  83321برلم  21101111، لٌد فى  21111.111دمحم السٌد على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش الشعرانى البرانى 2التجمٌل فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : 

عن  83338برلم  21101112ٌد فى ، ل 21111.111دمحم طارق صالح الدٌن ابوالمعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

ش احمد محمود سلٌمان ش مصر حلوان  24، بجهة :  1ادارة حمامات سباحة ومالعب رٌاضٌة والرٌاضٌات المائٌة واللٌالة البدنٌة 

 الدور االرضى-الزراعى 

عن ادارة  83412برلم  21101128، لٌد فى  11111.111دمحم عادل على دمحم مكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 وتشؽٌل محطات خدمة تموٌن السٌارات ، بجهة : طرٌك االوتوستراد اتجاه مدٌنة نصر

عن مكتب  83466برلم  21101125، لٌد فى  11111.111محمود على حسانٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 الرزاز حجره من شمه بالدور الثالث منشٌه ناصر مماوالت شده معدنٌه فمط ، بجهة : حاره احمد زٌد من ش حسنٌن دمحم من ش

عن تورٌدات  83300برلم  21101111، لٌد فى  11111.111احمد فاروق حسن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 السٌدة زٌنب 1ش الشٌخ على ٌوسؾ السٌدة شمة بالور االرضى رلم  20اجهزة تخسٌس وتجمٌل ، بجهة : 

عن تورٌد كامٌرات  83381برلم  21101110، لٌد فى  11111.111 دمحم امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم دمحم -  16

 ق ع ارض  االستثمار المطامٌة 13المطلة علً عمارة  14الدور الرابع عمارة 412مرالبة ومماوالت عامة ، بجهة : الشمة 

عن بنسٌون  83445برلم  21101121، لٌد فى  411111.111أس ماله ،  حازم دمحم دمحم عبدالحلٌم بالبل  ، تاجر فرد ، ر -  11

 الدور الثالث 3ش جواد حسنً شمه رلم  16 -، بجهة : عابدٌن  1

عن اكسسورات  83461برلم  21101125، لٌد فى  111111.111دمحم احمد جمعه امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 خلؾ البٌبانى الممطم الخلٌفة 0ش  2مدخل  21اكن اطلس ب موبٌل فٌما عدا الخطوط ، بجهة : مس

عن مماوالت  83336برلم  21101112، لٌد فى  51111.111منصور عطا سالمة فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 امتداد االمل 111عمار  115وتورٌدات عمومٌة )فٌما عدا الكمبٌوتر ( ، بجهة : شمة 

عن تجارة  83380برلم  21101111، لٌد فى  21111.111الوفا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عمرو سامى دمحم ابو -  81

 ش فلسطٌن المعادى الجدٌدة المعادى 31وتوزٌع وتورٌد المصوؼات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌدات  83301برلم  21101111، لٌد فى  11111.111دعاء صابر سالمه جارحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 ش المزرعة نٌركو المعادى 3نموزج  52عمارة  13مٌة ، بجهة : الشمة عمو

عن تورٌدات  83411برلم  21101115، لٌد فى  111111.111نٌفٌن نبٌل زكى تادرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 تمسٌم شمال سٌناء زهراء 41الدور الرابع  8عمومٌه وخدمات نمل وشحن ، بجهة : شمه 

عن مركز  83366برلم  21101111، لٌد فى  11111.111مضان سٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وفاء ر -  83

 الزمالن -ش مٌشٌل لطؾ هللا  3تجمٌل ) فٌما عدا العملٌات الجراحٌة ( ، بجهة : 

عن  83425برلم  21101111، لٌد فى  111111.111مصطفى على مصطفى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 الدور الثالث المعادى - 100ب ش 2عمار  1تورٌدات عمومٌة ، بجهة : ؼرفة بالشمة 

 1عن صالون حالله  83334برلم  21101111، لٌد فى  5111.111عبدالؽنً علً سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 ص الشطر العاشر من ش الجزائر 4، بجهة : 

عن  83444برلم  21101121، لٌد فى  51111.111عبدالؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عاصم دمحم زٌن العابدٌن  -  86

 ش الراعى اطلس ج الممطم 4مدخل  1هداٌا واكسسوارات ، بجهة : ب 

عن تورٌدات  83411برلم  21101125، لٌد فى  11111.111حماده دمحم سٌد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 عزبه خٌرهللا -ة : ش مصطفى الدندراوى عمومٌة ، بجه

عن  83440برلم  21101122، لٌد فى  11111.111عزه ابوالفضل شاهٌن الدٌباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

التسوٌك العمارى ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( موافمه امنٌه رلم 

 4شمه رلم  -الممطم  -عمارات عبدالجلٌل السبعٌن فدان  05، بجهة :  2110لسنه  234صادر رلم  2110/1/1فى  3545

عن سفرٌات و  83341برلم  21101112، لٌد فى  21111.111شرٌؾ رزق هللا ٌوسؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

 لى الؽاٌاتى محل بالدور االرضى .ش ع 6رحالت ) داخل جمهورٌة مصر العربٌه ( ، بجهة : 

عن  83303برلم  21101111، لٌد فى  111111.111احمد محمود عبد العزٌز كٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 43ش صبحى حسٌن ش المكتبه مساكن الممطم شمه  138مكتب مماوالت ، بجهة : 

عن استثمار  83311برلم  21101110، لٌد فى  51111.111ه ،  نهى دمحم السٌد دمحم شرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس مال -  01

 الدور االرضى الخلٌفة 2من شمه  2ؼرفه   0من ش  18ه س  865عمارى ومماوالت عمومٌة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : ق 

عن تجمٌع  83305برلم  21101111، لٌد فى  51111.111دمحم فوزي سلٌمان عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 المعادي الجدٌد 205شارع  21ساعات ، بجهة : 

عن مماوالت  83421برلم  21101116، لٌد فى  11111.111دمحم دمحم ابو ضٌؾ عبد النبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 ش حسن الخطٌب من فرج ٌوسؾ حارة البركة 6اعمال مساحة ، بجهة : 

عن صٌدلٌة ،  83335برلم  21101111، لٌد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،   هبه ابراهٌم ٌونس رجب  ، تاجر -  04

 ل الشطر السادس المعادى الجدٌده 13الدور االرضى عماره  2بجهة : المحل رلم 

عن بٌع مالبس  83340برلم  21101113، لٌد فى  11111.111احمد مجدي مصطفً بسٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 2ش مدٌنة المعراج مشروع طبٌة المجاورة السادسة محل رلم  6113جاهزة دون مالبس العسكرٌة واكسواراتها ، بجهة : لطعة 

عن تورٌدات  83428برلم  21101111، لٌد فى  51111.111د ، رأس ماله ،  عمرو دمحم عبدالبالى احمد  ، تاجر فر -  06

 ش احمد دروٌش مصر حلوان الزراعى دار السالم 21مستلزمات طبٌة فٌما عدا االدوٌة ، بجهة : 

عن بٌع  83462برلم  21101125، لٌد فى  15111.111احمد على فتحى على عسكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 المعادى 2مرحله  2بٌتشو امرٌكان ق  1ات شمسٌه ، بجهة : نظار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة  83361برلم  21101111، لٌد فى  21111.111مٌخائٌل اسحك ناعوم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  08

 عطفة ؼالى حارة الٌهود المرانٌٌن محل بالدور الثالث بعد االرضى الجمالٌة 3فضة ، بجهة : 

عن  83361برلم  21101111، لٌد فى  111111.111عادل هندى لبٌب نسٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   جورج -  00

 البساتٌن 315فوق االرضى والبدروم شمة  3المجاورة الثامنة المعراج الدور  3/8205مماوالت وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : ق

عن تجارة  83411برلم  21101111، لٌد فى  31111.111عٌد دمحم فتحً محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 درب نصٌر من ح الٌهود 8، بجهة :  1االكسسوارات الحرٌمً والخردوات 

عن بٌع  83454برلم  21101124، لٌد فى  51111.111عاطؾ سعد ابراهٌم عبد المالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مدٌنه عباد الرحمن الممطم 61عماره  2ادوات صحٌه وطلمبات مٌاه ، بجهة : محل 

عن  83331برلم  21101112، لٌد فى  111111.111دمحم عبدالحمٌد فهمى عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 13ش 11، بجهة :  1مماوالت عامة 

عن  83403برلم  21101131فى ، لٌد  11111.111بالل عبد هللا عبد الحمٌد مرسى حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ش الشٌخ على ٌوسؾ 11توكٌالت تجارٌه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن ورشة  83363برلم  21101111، لٌد فى  121111.111فاتن عبدالنبى دمحم ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ىحارة المبرة الحنف 1مالبس )فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : 

عن  83412برلم  21101114، لٌد فى  11111.111نادر مصطفى كمال عبد الرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 2ش الممرٌزى الزمالن محل رلم  5مطعم ، بجهة : 

 عن تورٌدات 83301برلم  21101111، لٌد فى  21111.111تٌسٌر خلؾ ٌاسٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ش العدوى من ش الفتح البساتٌن 31عمومٌة وخردوات ، بجهة : 

عن  83403برلم  21101131، لٌد فى  11111.111بالل عبد هللا عبد الحمٌد مرسى حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش الشٌخ على ٌوسؾ 11توكٌالت تجارٌه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن كافٌترٌا  83411برلم  21101114، لٌد فى  111111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد دمحم محمود السٌد  -  118

 ش الفتح منٌل الروضة 24مشروبات ساخنة وباردة دون الكحولٌات ، بجهة : 

عن دعاٌه  83418برلم  21101115، لٌد فى  251111.111اسالم عادل اسماعٌل حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

صادرة برلم /  2110لسنه  241ن وتورٌدات عمومٌة ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ( بموافمة امنٌة رلم / واعال

 5عمارات البترول شمه  0ش  0165ق  -، بجهة : الخلٌفه  2110/1/1بتارٌخ  3551

عن  83438برلم  21101121، لٌد فى  311111.111مبارن عبدالعظٌم عبدالمنطلب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 عدلً الملٌجً الممطم 0513لطعه  4محل  -سوبر ماركت ، بجهة : الخلٌفه 

عن تجارة  83446برلم  21101121، لٌد فى  5111.111سامح راضى بدروس مرلص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لاوى شمه بالدور االول فوق االرضى الجمالٌةح سعٌد اٌاٌا من ش مٌخائٌل شر 1وتورٌد البالستٌن ، بجهة : 

عن مماوالت عامه  83411برلم  21101128، لٌد فى  11111.111اٌمن دمحم السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ش نافعى 51وتورٌدات عمومٌه وتوكٌالت تجارٌه وتشطٌبات ، بجهة : 

عن تجارة  83481برلم  21101131، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،   احمد عبدالحفٌظ دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، -  113

 عزبة خٌر هللا-نور االسالم  -ش النجاح 13اجهزة كهربائٌة )فٌما عدا الكمبٌوتر ( ، بجهة : 

 عن مطعم وكافٌة 83401برلم  21101131، لٌد فى  51111.111ابراهٌم السٌد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 جواد حسنى 16عمار 2، بجهة : المحل رلم  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد  83328برلم  21101111، لٌد فى  11111.111عبدالهادى سالمة ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

مٌة وانظمة وتركٌب كامٌرات المرالبة الداخلٌة وانظمة الحرٌك واالعمال الكهربائٌة واجهزةانتاج الطالة النظٌفة والتورٌدات العمو

الهضبة الوسطى  -مساكن الصعٌد 21ب 2م  46التٌار الخفٌؾ والتصدٌر )فٌما عدا الكبٌوتر والكامٌرات الالسلكٌة ( ، بجهة : شمة 

 الممطم-الدور الخامس فوق االرضى -

عن تجارة  83351برلم  21101114، لٌد فى  5111.111مرزوق عنتر على عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ش جوهر المائد محل بالدور االرضى الجمالٌة 14المالبس الجاهزة ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة واكسسوارتها ، بجهة : 

عن مكتب  83358برلم  21101114، لٌد فى  11111.111عمٌره سٌد حسن عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ل بالدور االرضى بوالقش شنن السبتٌة مح 81تورٌدات ، بجهة : 

عن مخبز بلدى  83308برلم  21101111، لٌد فى  5111.111سامٌة احمد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 ح حبٌب مٌخائٌل حوض الزهور بوالق 21نصؾ الى ، بجهة : 

عن تورٌدات  83465برلم  21101125، لٌد فى  51111.111حسنى دمحم عبدالمادر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 ش االمٌر بشٌر 2عمومٌة وتشطٌبات داخلٌة ، بجهة : 

عن ادارة  83342برلم  21101112، لٌد فى  51111.111عمرو دمحم كامل دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 4 ش علوى شمه رلم 4الفنادق ، بجهة : الدور االول بعد االرضى على الٌسار عمار 

عن  83405برلم  21101131، لٌد فى  11111.111محمود جمعه عباس عبد العاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ش الزهور تمسٌم المساحه مكتب بالدور االرضى 11تورٌدات عمومٌه ومماوالت ، بجهة : 

عن تورٌدات  83351برلم  21101113، لٌد فى  5111.111مصطفى دمحم توفٌك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ش للعة الروضة المنٌل 5عمومٌة ، بجهة : 

عن مطعم وكافٌه  83350برلم  21101114، لٌد فى  21111.111عمرو على السٌد سبله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 المعراج العلوى 23باعمار رلم  112، بجهة : محلٌن رلم 

عن مطعم وكافٌه  83350برلم  21101114، لٌد فى  21111.111عمرو على السٌد سبله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 1التجمع الخامس شمه  4منطمه  36ش  161، بجهة : الماهره الجدٌده عمار 

عن  83401برلم  21101131، لٌد فى  21111.111سامٌه فوزى خلٌل داود كرومه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 ش مارى جرجس 52معرض موبٌلٌا ، بجهة : 

عن تجارة  83311برلم  21101118، لٌد فى  51111.111عمرو جالل مصطفى فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 عطفة فٌروز التونسى الخلٌفة 8رخام وجرانٌت ، بجهة : 

عن تجارة  83422برلم  21101116، لٌد فى  111111.111اله ،  حسن دمحم محمود رزق  ، تاجر فرد ، رأس م -  121

 طلعت حرب 33مالبس جاهزة واحذٌة فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن تسوٌك  83431برلم  21101118، لٌد فى  51111.111احمد اٌمن احمد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

ش طه حسٌن برج اسماعٌل دمحم الزمالن الدور  2رنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : عمارى فبما عد خدمات االنت

 الثانى بالسوق التجارى بابراج النٌل

عن كافٌترٌا ،  83464برلم  21101125، لٌد فى  5111.111عٌد عبد العزٌز مرسى نمٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 س منطمة س الممطمجنوب  6ت  0235بجهة : ق 

عن بٌع  83341برلم  21101112، لٌد فى  21111.111شنودة عبدالمالن أسكندر شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ش الجولؾ 36، بجهة :  1أكسسوارات حرٌمً وأعمال فنون الرسم ) فٌما عدا خدمات االنترنت ( 

عن استثمار  83316برلم  21101110، لٌد فى  51111.111رأس ماله ،  سها دمحم السٌد دمحم شرٌؾ  ، تاجر فرد ،  -  131

 الدور االرضى الخلٌفة 2من شمة  1ؼرفه  10من ش  18ه  865عمارى ومماوالت عمومٌة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : ق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  83463لم بر 21101125، لٌد فى  5111.111على ابراهٌم عبد الموجود حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 مساكن اٌجٌكو الزلزال الممطم الخلٌفة 1بلوق  8تجارة اخشاب وابواب مصفحة ، بجهة : محل 

عن محل  83481برلم  21101120، لٌد فى  5111.111ٌاسر دمحم بدوى عبد الرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 ش نصر الدٌن احمد بوالق 8كشرى ، بجهة : 

عن ورشة  83315برلم  21101118، لٌد فى  51111.111 ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم دمحم -  134

 اكتوبر عزبه النصر 6ش رفاعى محمود رجب من ش  2تمطٌع رخام وخردة ، بجهة : 

عن تنظٌم  83424برلم  21101116، لٌد فى  15111.111محمود شرٌؾ دمحم احمد ناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

حفالت وتورٌد االجهزه الخاصه واالؼذٌه الخاصه بالفنادق والمطاعم والتعالد مع الفنانٌن بعد الحصول على الترخٌص الالزمه 

بالدور  1المعادى شمه  0ش  46، بجهة :  2110/1/1بتارٌخ  3544برلم صادر  2110لسنه  233بموجب موافمه امنٌه رلم 

 االول

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21101131،لٌدت فى  211111.111عمر سلٌمان زشرٌكه للصناعات المعدنٌة   شركة  ،  سحب نحاس   ،رأس مالها    -  1

 تمسٌم المنطمة الصناعٌة شٌاخة ؼرب البساتٌن 11، عن سحب نحاس ، بجهة :  83486برلم 

 -اكسٌد الحدٌد  -الطفله  -الرمل الزجاجى  -شركة  ،   تورٌد خامات المناجم والمحاجر ومنها الفلسبار  معتز طالل وشرٌكته   -  2

والكاولٌن والحجر الجٌرى والفحم والفوسفات والبنتونٌت والبازلت تورٌد البالتات الخشبٌه وتورٌد الكرتون وتورٌد لطع  -الجبس

، عن تورٌد خامات المناجم  83411برلم  21101115،لٌدت فى  111111.111ؼٌار ماكٌنات المصانع   ،رأس مالها   

والكاولٌن والحجر الجٌرى والفحم والفوسفات  -الجبس -اكسٌد الحدٌد  -الطفله  -الرمل الزجاجى  -والمحاجر ومنها الفلسبار 

المجاوره  41لمصانع ، بجهة : لطعه والبنتونٌت والبازلت تورٌد البالتات الخشبٌه وتورٌد الكرتون وتورٌد لطع ؼٌار ماكٌنات ا

 مدٌنه المعراج العلوى 2الدور  1مربع  2161التانٌه بلون 

ناجى صالح السٌد احمد وشركاه   شركة  ،  تورٌد وتوزٌع االعشاب والمكمالت الؽذائٌه ومستحضرات التجمٌل واالدوات  -  3

، عن  83461برلم  21101124،لٌدت فى  21111.111س مالها   الطبٌه الصٌدالنٌه والتصنٌع لدى الؽٌر فٌما عدا االدوٌه  ،رأ

تورٌد وتوزٌع االعشاب والمكمالت الؽذائٌه ومستحضرات التجمٌل واالدوات الطبٌه الصٌدالنٌه والتصنٌع لدى الؽٌر فٌما عدا 

 المعراج السفلى 1342االدوٌه ، بجهة : 

وتجارة وصٌانة وتورٌد التكٌٌؾ والتكٌٌؾ المركزي   ،رأس مالها    الدرٌنً وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات كهرومٌكانٌكٌة -  4

، عن تورٌدات كهرومٌكانٌكٌة وتجارة وصٌانة وتورٌد التكٌٌؾ والتكٌٌؾ  83311برلم  21101118،لٌدت فى  10111.111

 12ش النعاون الدور الرابع شمة  51المركزي ، بجهة : 

 21101114،لٌدت فى  1111.111،رأس مالها     1ركة  ،  تصلٌح وبٌع ساعات اٌمان احمد احمد السنوسى وشركاها   ش -  5

 بوالق ابو العال-ٌولٌو  26ش  01، بجهة :  1، عن تصلٌح وبٌع ساعات  83355برلم 

 ماجد ماهر وشرٌكته   شركة  ،  خدمات بترولٌه ) فٌما عدا السوالر والبنزٌن ( وتورٌدات عامه واصالح وصٌانه المعدات -  6

، عن خدمات بترولٌه ) فٌما عدا  83382برلم  21101111،لٌدت فى  11111.111،رأس مالها     1المٌكانٌكٌة والكهربائٌة 

 1226ق  -المعراج  1، بجهة : المجاورة  1السوالر والبنزٌن ( وتورٌدات عامه واصالح وصٌانه المعدات المٌكانٌكٌة والكهربائٌة 

ه   شركة  ،  الدعاٌه واالعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت بموجب موافمه امنٌه دمحم محمود توفٌك وشرٌكٌ -  1

، عن  83354برلم  21101114،لٌدت فى  51111.111،رأس مالها     2110/5/15بتارٌخ  2056صادر برلم  51رلم 

بتارٌخ  2056صادر برلم  51امنٌه رلم الدعاٌه واالعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت بموجب موافمه 

 ش خٌرت 22بالدور الثالث فوق االرضى بالعمار رلم 6، بجهة : الشمه رلم  2110/5/15



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت  21111.111دمحم عبدالمجٌد عبدالجواد وشرٌكته   شركة  ،  المماوالت العمومٌة والتورٌدات العمومٌة   ،رأس مالها    -  8

ش  18بالدور االرضى بالعمار  1عن المماوالت العمومٌة والتورٌدات العمومٌة ، بجهة : شمة ،  83482برلم  21101120فى 

 من ش الجزائر الشطر الثانى 211

برلم  21101111،لٌدت فى  311111.111مخلص عبد الرحٌم وشرٌكته   شركة  ،  االستثمار العمارى   ،رأس مالها    -  0

 ش عزبه العمده 0:  ، عن االستثمار العمارى ، بجهة 83332

 51111.111اسامة على وشركاه   شركة  ،  المماوالت العمومٌة والتورٌدات العامة )فٌما عدا الكمبٌوتر (   ،رأس مالها    -  11

ش زمزم من  0، عن المماوالت العمومٌة والتورٌدات العامة )فٌما عدا الكمبٌوتر ( ، بجهة :  83368برلم  21101111،لٌدت فى 

 دار السالم-ل الدور االرضى ش الت

اكسٌد  -الطفله  -الرمل الزجاجً  -صالح عبدالمادر محمود وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد خامات المناجم والمحاجر ) الفلسبار  -  11

  1جر البازلت ( وتصدٌر خامات المناجم والمحا -البنتونٌت  -الفوسفات  -الفحم  -الحجر الجٌري  -الكاولٌن  -الجبس  -الحدٌد 

الرمل  -، عن تورٌد خامات المناجم والمحاجر ) الفلسبار  83412برلم  21101115،لٌدت فى  511111.111،رأس مالها   

البازلت ( وتصدٌر خامات  -البنتونٌت  -الفوسفات  -الفحم  -الحجر الجٌري  -الكاولٌن  -الجبس  -اكسٌد الحدٌد  -الطفله  -الزجاجً 

 2ش السعاده عمارات اشجار دارنا شمه  28 -جهة : المعادي ، ب 1المناجم والمحاجر 

اٌهاب سعد دمحم مهدى وشركاه   شركة  ،  التسوٌك االلكترونى والتطوٌر والتسوٌك العثارى والتصمٌمات الهندسٌة واعمال  -  12

ار الصحؾ والمجالت وبعد الحصول التشطٌبات والدٌكور وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة وتنمٌة المهارات الفردٌة )فٌما عدا اصد

برلم  21101111،لٌدت فى  11111.111،رأس مالها     2118لسنة  255على التراخٌص الالزمه ( بموجب موافمة امنٌة رلم 

، عن التسوٌك االلكترونى والتطوٌر والتسوٌك العثارى والتصمٌمات الهندسٌة واعمال التشطٌبات والدٌكور وتدرٌب وتنمٌة  83331

وارد البشرٌة وتنمٌة المهارات الفردٌة )فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( بموجب الم

 تمسٌم الالسلكى 4ج على  11، بجهة :  2118لسنة  255موافمة امنٌة رلم 

ه للمواد الؽذائٌة وتوزٌع المواد الؽذائٌة   دمحم عبداللطٌؾ دمحمٌن وشركاه   شركة  ،  تعبئه وتؽلٌؾ والبٌع بالمطاعى والجمل -  13

، عن تعبئه وتؽلٌؾ والبٌع بالمطاعى والجمله للمواد الؽذائٌة  83421برلم  21101115،لٌدت فى  21111.111،رأس مالها   

 شمه بالدور االول -المعادى  3/3شارع  4وتوزٌع المواد الؽذائٌة ، بجهة : 

،لٌدت فى  2111.111،رأس مالها     1مرٌانه صبحى عبده   شركة  ،  تجارة البالستٌن -لمر جمال بدر برسوم  -  14

 م ناصر-، بجهة : ش مٌخائٌل شرلاوى  1، عن تجارة البالستٌن  83345برلم  21101113

،لٌدت  111111.111ة   ،رأس مالها   هشام احمد عصمت عبد المجٌد وشركاة   شركة  ،  شراء وبٌع الزٌوت المستعمل -  15

 شارع البرجاس جاردن سٌتً 8، عن شراء وبٌع الزٌوت المستعملة ، بجهة :  83455برلم  21101124فى 

،لٌدت  111111.111فاطمة الزهراء محمود وشركاه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة )فٌما عدا الكمبٌوتر (  ،رأس مالها    -  16

( 00( بالدور الثانى بالعمار )28، عن تورٌدات عمومٌة )فٌما عدا الكمبٌوتر ( ، بجهة : شمة ) 83488برلم  21101131فى 

 امتداد االمل-ابراج الشرطة 

مجدي ماهر فهمً وشرٌكاه   شركة  ،   تصوٌر وتجلٌد المستندات المكتبٌة ) فٌما عدا أصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت  -  11

 3562صادرة برلم  2110لسنه  111وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة ( بموافمه امنٌه رلم والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ 

، عن تصوٌر وتجلٌد المستندات  83312برلم  21101118،لٌدت فى  51111.111،رأس مالها     1 2110/1/1بتارٌخ 

وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة (  المكتبٌة ) فٌما عدا أصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ

بالدور االرضً بالعمار رلم  2، بجهة : شمه رلم  1 2110/1/1بتارٌخ  3562صادرة برلم  2110لسنه  111بموافمه امنٌه رلم 

 المعادي الجدٌدة -ة الشطر الثالث  164من شارع الالسلكً ق  201شارع رلم  11

،لٌدت فى  111111.111مماوالت عمومٌة وتورٌدات عمومٌة   ،رأس مالها     احمد دمحم صبري وشرٌكه   شركة  ، -  18

الشطر الخامس شمه  -عمارات دجله المعادي  3، عن مماوالت عمومٌة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة :  83442برلم  21101121

 المعادي - 23

ت العمومٌة فٌما عدا تورٌد الكمبٌوتر ومستلزماته هٌثم عباس احمد وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت والتشطٌبات والتورٌدا -  10

، عن المماوالت  83410برلم  21101115،لٌدت فى  111111.111ودون تورٌد مواد الدعاٌة واالعالن   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5: عمار رلم  والتشطٌبات والتورٌدات العمومٌة فٌما عدا تورٌد الكمبٌوتر ومستلزماته ودون تورٌد مواد الدعاٌة واالعالن ، بجهة

 بالدور الثانى فوق االرضى 2شمه رلم -حدائك المعادى  -ش اوالد حسن بكر 

اٌهاب عبدهللا دمحم وشركاه   شركة  ،  تجارة االكسسوارات والمالبس الجاهزة )فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( والمأكوالت  -  21

، عن تجارة االكسسوارات والمالبس الجاهزة  83351لم بر 21101113،لٌدت فى  11111.111والمشروبات   ،رأس مالها   

ش سكة الفضل من  1)فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( والمأكوالت والمشروبات ، بجهة : شمة الدور االول فوق االرضى عمار 

 طلعت حرب وسط البلد

والتورٌدات   ،رأس مالها   اشرؾ مصطفً كمال وشركاة   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  -  21

، عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات ، بجهة : شمة  83352برلم  21101113،لٌدت فى  2111111.111

 مشروع اشجار دارنا كارفور 31عمارات  3

،لٌدت فى  51111.111مالها    محمود عثمان عباس  وشرٌكه   شركة  ،  اعمال المماوالت والتورٌدات العمومٌه   ،رأس -  22

المجاوره الرابعه الدور السفلى مدٌنه  4162، عن اعمال المماوالت والتورٌدات العمومٌه ، بجهة :  83333برلم  21101111

 المعراج

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    6343محمود لرنى ٌوسؾ صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    82853طارق جمعه احمد عبد الموى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل  تم    21101112، وفى تارٌخ    41011حسن سٌد احمد حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21101112، وفى تارٌخ    63111لٌده برلم : فادوة ٌوسؾ دمحم عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 4

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21101113، وفى تارٌخ    31832روحٌه حمدان حمدون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 1رة محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجا

تم محو/شطب السجل  تم    21101114، وفى تارٌخ    81361ٌوسؾ صابر انٌس والٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 1محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة 

و/شطب السجل  تم تم مح   21101111، وفى تارٌخ    15511احمد السٌد عبد هللا مسلم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 1محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    18112ماهر دمحم احمد دمحم ابو زٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم محو    21101111، وفى تارٌخ    28311،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم عبدالحمٌد احمد     - 0

 المٌد السجل التجاري

تم    21101111، وفى تارٌخ    41614عبد الحمٌد فوزي عبد الحمٌد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد للوفاه

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    52511احمد مصطفً محمود مصطفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21101118، وفى تارٌخ    11520بٌتر برنس عزٌز بشٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 1نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة محو المٌد 

تم محو/شطب    21101118، وفى تارٌخ    61316ماهر فوزى عبدالمعطى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 1السجل  تم محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب    21101118، وفى تارٌخ    11221دمحم عبد الجابر على السمهودى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 1السجل  تم الؽاء الفرع 

تم محو/شطب    21101118، وفى تارٌخ    11264كرٌم على حنفى احمد عباس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 1لمٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة السجل  تم محو ا

تم محو/شطب    21101110، وفى تارٌخ    16226حسن ٌوسؾ جاب هللا عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21101110، وفى تارٌخ    55111م : اسالم حسٌن بكرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 11

 1محو المٌد من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    13402مرزوله منصور رمضان امبابى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 1ذلن لترن التجارة السجل  تم محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى و

تم محو/شطب السجل  تم محو    21101111، وفى تارٌخ    15184لرنى طه دمحم طه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 المٌد لترن التجارة

ل  تم تم محو/شطب السج   21101111، وفى تارٌخ    14221عمر دمحم حافظ فرؼلً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21101111، وفى تارٌخ    65811دمحم محمود سٌد زٌدان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21101111فى تارٌخ ، و   23511اسماعٌل ابراهٌم سعداوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    10652سمٌر سعد محمود جوده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم محو    21101111، وفى تارٌخ    21865دمحم حلمى الهادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 المٌد من السجل التجارى بامر محو للوفاة

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    21865دمحم حلمى الهادى  عبدالعزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 ةالسجل  تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو للوفا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21101114، وفى تارٌخ    16501مكتب نادٌة شكري للتصمٌمات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى نهائٌاً 

تم    21101115، وفى تارٌخ    16142عالء عبدالباسط عبدالصمد عبدالستار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21101115، وفى تارٌخ    81500خالد صبرى شعبان احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل  تم محو    21101115، وفى تارٌخ    51386لٌده برلم :  الحسٌن للطباعة  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 20

 المٌد من السجل بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21101116، وفى تارٌخ    51143اسامه السٌد حسنٌن محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 رةتم محو المٌد بأمر محو وذلن لترن التجا

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    12366فتحى دمحم عبدالمنعم االزهرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  تم محو المٌد لترن التجارة

السجل  تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    68114دمحم عبدالحمٌد احمد عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    65603مها سمٌر مصطفً دمحم طنطاوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل     21101116، وفى تارٌخ    11511ه برلم : شٌماء حسن محمود حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 34

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    66811عماد رجب احمد حسن شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 1السجل  الؽاء الرئٌسى االخر 

تم محو/شطب السجل     21101118، وفى تارٌخ    53441رد  ،  سبك لٌده برلم : حسٌن حسن رمضان دمحم  ،  تاجر ف   - 36

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21101121، وفى تارٌخ    14105أحمد سمٌرحسن حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 جارى بامر محو لترن التجارهمحو المٌد من السجل الت

تم محو/شطب السجل     21101122، وفى تارٌخ    22احمد عبد العزٌز طه البدرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل     21101122، وفى تارٌخ    10154سارة طارق محمود ٌسرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 30

 تم محو المٌد من السجل التجارى نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل  تم    21101122، وفى تارٌخ    16240مها دمحم حسٌن هارون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب    21101124، وفى تارٌخ    15510لٌده برلم : دمحم  حسن   عبد الرحمن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 41

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21101124، وفى تارٌخ    11545محمود امٌن  مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 محو المٌد من السجل التجارى بامرمحو لترن التجاره

شطب السجل  تم تم محو/   21101124، وفى تارٌخ    15531محمود دمحم محمود جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    21101125، وفى تارٌخ    56642احمد علٌان دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

.  َ ً  محو المٌد من السجل التجارى نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101125، وفى تارٌخ    12883برلم :  احمد حسٌن حنفى حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 45

 تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل  تم    21101125، وفى تارٌخ    11162عبده على عباس عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21101120، وفى تارٌخ    28130وى محمود تؽٌان على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سل   - 41

 1تم محو المٌد وذلن لترن التجارة 

تم    21101120، وفى تارٌخ    81161شرٌؾ جمٌل حامد السٌد على الشٌخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 محو المٌد لترن التجارة محو/شطب السجل  تم

تم محو/شطب السجل  تم    21101120، وفى تارٌخ    81346حسن عزت احمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 40

 محو المٌد من السجل بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21101120، وفى تارٌخ    66365طاهر عزت دسولً فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21101131، وفى تارٌخ    50524رمضان احمد عشرى سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم محو    21101131، وفى تارٌخ    46118ك لٌده برلم : ام دمحم عطا سالم  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 52

 المٌد من السجل التجارى بامر محوللوفاه

تم محو/شطب السجل     21101131، وفى تارٌخ    66816ترٌز مجدى ابراهٌم حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 و لترن التجارهتم محو المٌد من السجل التجارى بامر مح

تم محو/شطب السجل     21101131، وفى تارٌخ    11251هشام فاضل دمحم مصطفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101111وفً تارٌخ ،   50143لى حمد عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم ع -  1

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصؾ تم تعدٌل رأس ا  21101118وفً تارٌخ ،   83265والء فوزى وصال محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21101118وفً تارٌخ ،   11861احمد زٌد عماره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   31111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   61221ٌن صلٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ندي ضٌاء جورج لسطنط -  4

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المال , تم تعدٌل رأس   21101111وفً تارٌخ ،   61411احمد نور الدٌن احمد دمحم الؽمرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101111وفً تارٌخ ،   18511شرٌؾ ذكى ابراهٌم حبشى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   3111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21101118وفً تارٌخ ،   1553للتعهدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم المهدى  -  1

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , تم تعدٌل رأس   21101118وفً تارٌخ ،   63301دمحم احمد السٌد لاصد عبد الرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   1111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101118وفً تارٌخ ،   81226محمود رضوان دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101122وفً تارٌخ ،   61532احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم نور حامد  -  11

 جنٌه   411111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصؾ تم تعدٌل رأس المال ,   21101124وفً تارٌخ ،   61368على سمٌر على دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101125وفً تارٌخ ،   38235ولٌد مبرون ؼباشى دسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   5111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101128وفً تارٌخ ،   82151دمحم احمد ابو بكر الشهٌر خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101128وفً تارٌخ ،   16535باتعه رشوان عثمان صبره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101128وفً تارٌخ ،   14014بخٌت حمدان شحاته احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101131وفً تارٌخ ،   81631محمود احمد دمحم دمحم فهمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83320ٌوسؾ ؼنٌمى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ؼنٌم -  1

 مدخل الشٌماء شك الثعبان  d/ 614الـتأشٌر:   ، ق 

:   ، تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر 21101111وفً تارٌخ  83321دمحم السٌد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ش الشعرانى البرانى 2

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  83331عصام جاد عبدالرازق عبدالوارث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 طره -شك الثعبان  D 41وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111 وفً تارٌخ 83328عبدالهادى سالمة ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الممطم -الدور الخامس فوق االرضى -الهضبة الوسطى  -مساكن الصعٌد 21ب 2م  46الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83335هبه ابراهٌم ٌونس رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ل الشطر السادس المعادى الجدٌده  13لدور االرضى عماره ا 2الـتأشٌر:   ، المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  60128اٌهاب سمٌر شفٌك جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

مبات اللٌد بسمه فدان شباب مدٌنه بدر بنشاط مصنع تجمٌع ل 251المنطمه الصناعٌه  42الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر لطعه 

 العبور 25881تجارٌه بى تن براس مال مائه الؾ جنٌه لسجل تجاري رلم / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  83334عبدالؽنً علً سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ص الشطر العاشر من ش الجزائر  4، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21101111وفً تارٌخ  82128ٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم دمحم الس -  8

 ش عمارات النخٌل الممطم 40بالعمار  3ؼرفة من شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101112وفً تارٌخ  83336منصور عطا سالمة فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 امتداد االمل  111عمار  115:   ، شمة الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101112وفً تارٌخ  61512حسٌن جالل دمحم الجرحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

  262ش  22عمار  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  83343لٌده برلم    خالد احمد عبدالمنعم دمحم مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك  -  11

 ؼرفه من شمة بالدور االرضى -طره المعادى -ش التعاون  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  83341شنودة عبدالمالن أسكندر شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ش الجولؾ  36وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  83338دمحم طارق صالح الدٌن ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الدور االرضى -ش احمد محمود سلٌمان ش مصر حلوان الزراعى  24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  83331لٌده برلم     دمحم عبدالحمٌد فهمى عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك -  14

 13ش 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101112وفً تارٌخ  83341شرٌؾ رزق هللا ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ش على الؽاٌاتى محل بالدور االرضى .  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101112وفً تارٌخ  28383لسٌد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ا -  16

بسجل  511111، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ مركز فائد ابو سلطان بنشاط محطه فرز وتعبئه خضروات وفاكهه براس مال 

 56066تجاري رلم /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101112وفً تارٌخ  83342 السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو دمحم كامل دمحم -  11

  4ش علوى شمه رلم  4الـتأشٌر:   ، الدور االول بعد االرضى على الٌسار عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  83330احمد عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 ش السبتٌة بوالق 34وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101112وفً تارٌخ  82128احمد دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 الممطم 2الدور  5شمه  44ش  18الدبلوماسٌٌن  1280، تعدٌل العنوان لٌصبح / ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101112وفً تارٌخ  82128د دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احم -  21

 ش عمارات النخٌل الممطم 40بالعمار  3، اضافه فرع بالعنوان /ؼرفة من شمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101113وفً تارٌخ  83346احمد هانى احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 مساكن صمر لرٌش  111الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  83344حسٌن عبد الفتاح ابو الحجاج عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ش ٌعموب 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101113وفً تارٌخ  83348راضى ابراهٌم زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 مساكن العبد الممطم الخلٌفة 158الدور االرضى عمار  1الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101113وفً تارٌخ  14561سماء حسن محمود عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

ش حسن حسٌن كفر ابو صٌر المرج بنشاط ورشه تجهٌز صدادات حدٌد وتورٌد  5الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان / 

 5111المطبات براس مال 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21101113وفً تارٌخ  83351مصطفى دمحم توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ش للعة الروضة المنٌل 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101113وفً تارٌخ  83340احمد مجدي مصطفً بسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

  2ش مدٌنة المعراج مشروع طبٌة المجاورة السادسة محل رلم  6113الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101113وفً تارٌخ  83341عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم زٌنهم شعبان  -  21

 ح الصاؼه محل بالدور الثالث 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  83350عمرو على السٌد سبله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 المعراج العلوى  23باعمار رلم  112الـتأشٌر:   ، محلٌن رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  83350عمرو على السٌد سبله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 1التجمع الخامس شمه  4منطمه  36ش  161الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  83356سبك لٌده برلم      حسام الدٌن ٌوسؾ دمحم عثمان ، تاجر فرد ، -  31

 ح ابو اللٌؾ 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  83351مرزوق عنتر على عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الجمالٌةش جوهر المائد محل بالدور االرضى  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  83358عمٌره سٌد حسن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ش شنن السبتٌة محل بالدور االرضى بوالق 81الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  12043امٌر دمحم عبدالمجٌد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الشطر السابع المعادى الجدٌدة  1/3الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / فٌال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  83353وفاء ٌوسؾ زارع مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 ده تمسٌم الالسلكى المعادى الجدٌ 4ج  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  41286ملٌجى احمد نجٌب الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

  1الـتأشٌر:   ، محو لٌد الفرع الكائن بالعنوان / الحً الرابع سنتر كنوز النٌل مكتب رلم / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  12043ٌده برلم    امٌر دمحم عبدالمجٌد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك ل -  36

 الشطر السابع المعادى الجدٌدة 1/3الـتأشٌر:   ،  فٌال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83361مٌخائٌل اسحك ناعوم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الٌهود المرانٌٌن محل بالدور الثالث بعد االرضى الجمالٌةعطفة ؼالى حارة  3الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  83365نورهان عادل جالل ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 حارة ماهر متفرع من ش منفلوطى  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83361،  سبك لٌده برلم    جورج عادل هندى لبٌب نسٌم ، تاجر فرد  -  30

 البساتٌن 315فوق االرضى والبدروم شمة  3المجاورة الثامنة المعراج الدور  3/8205الـتأشٌر:   ، ق

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21101111وفً تارٌخ  83363فاتن عبدالنبى دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 حارة المبرة الحنفى  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83361احمد جمال سلٌمان سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ح المعادى -ش عبدالحمٌد مكى احمد زكى  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83366ك لٌده برلم    وفاء رمضان سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سب -  42

 الزمالن  -ش مٌشٌل لطؾ هللا  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83362احمد رضا دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الخلٌفة الحى الرابع ه الممطم 5516الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83364كمال عادل موسى للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ش الفرن من الزراٌب منشأة ناصر الدور االول فوق االرضى  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101118رٌخ وفً تا 83314دمحم فرج حنفى حسن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

  1محل رلم  -أ حالٌاً شارع متحؾ المنٌل 02سابماً  84الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101118وفً تارٌخ  83313عمرو حسٌن البوهً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 13مساكن صفر لرٌش محل  168عمارة  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101118وفً تارٌخ  68151مؤمن حسٌن فهمً الصاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش المدابػ النموذجٌة  45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101118وفً تارٌخ  83360سحر دمحم عبد الحمٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 ش الهدي متفرع من ش الفٌوم  22ـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101118وفً تارٌخ  50821دمحم سعد الدٌن السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

لعٌن السخنة منطمة الصناعات الصؽٌرةبالمنطمةالصناعٌةطرٌك المطامٌه ا 485الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ق

  51111الماهرةالجدٌدةبنشاط تصنٌع مستحضرات تجمٌل ومستلزمات طبٌة براس مال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101118وفً تارٌخ  50821دمحم سعد الدٌن السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 13شمه  6116ٌتٌه بالعمار الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / مشروع الشركه المصرٌه الكو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101118وفً تارٌخ  83311عمرو جالل مصطفى فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 عطفة فٌروز التونسى الخلٌفة 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101118وفً تارٌخ  83315ابراهٌم دمحم ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 اكتوبر عزبه النصر  6ش رفاعى محمود رجب من ش  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101110وفً تارٌخ  61310شرٌؾ عفٌفى عبدالحلٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 حدائك حلوان -ش حسن حسنى تماطع ش الجندى  21الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101110وفً تارٌخ  83316سها دمحم السٌد دمحم شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الدور االرضى الخلٌفة 2شمة من  1ؼرفه  10من ش  18ه  865الـتأشٌر:   ، ق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101110وفً تارٌخ  83311نهى دمحم السٌد دمحم شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الدور االرضى الخلٌفة 2من شمه  2ؼرفه   0من ش  18ه س  865الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101110وفً تارٌخ  83381فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد هللا دمحم عبد هللا جاد الكرٌم ، تاجر  -  56

 ارض المباحث ش مالن ٌوم الدٌن الممطم  511الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  83318محمود طاهر محمود عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 السٌدة عائشة الخلٌفة -درب الفرن  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101110وفً تارٌخ  83310زٌنب لٌث خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 دجلة المعادى - 231تمسٌم مصلحة السجون ش  28، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101110وفً تارٌخ  16310دمحم شولى سالم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 حدائك حلوان  -شارع حسن حسنً تماطع شارع الجندي  21، اضافه فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101110وفً تارٌخ  83381احمد دمحم دمحم دمحم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ق ع ارض  االستثمار المطامٌة  13المطلة علً عمارة  14الدور الرابع عمارة 412ة ، الشم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  4223محمود دمحم محمود دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

  ش الماظه 42الـتأشٌر:   ، الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر من الفرع الكائن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83385اٌمن دمحم سٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 عمارة مستشفى دار االم الممطم  0ش  31الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21101111وفً تارٌخ  83386احمد عثمان محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 مساكن البحر االحمر الممطم الخلٌفة 121الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  62140فادى فوزى الٌاس عبد السٌد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 المعادى الماهرة 111ش  42عمار  0وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83380عمرو سامى دمحم ابو الوفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ش فلسطٌن المعادى الجدٌدة المعادى 31الـتأشٌر:   ، 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21101111وفً تارٌخ  83306حسن سعد حسٌن شراكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الحى الخامس الهضبه الوسطى الممطم  6185ق  2الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83411عٌد دمحم فتحً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 درب نصٌر من ح الٌهود  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  03304اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زكً دمحم عبد الفتاح عبد المطلب الملشً ، ت -  68

 الحً الخامس الهضبة الوسطً الممطم 86383, وصؾ الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83300احمد فاروق حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 السٌدة زٌنب 1الشٌخ على ٌوسؾ السٌدة شمة بالور االرضى رلم ش  20الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  83388الحسٌنً جاب هللا ابراهٌم عمرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 باالرضً المنخفض  1الممطم شمه  4ش  51وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83301فرد ،  سبك لٌده برلم    تٌسٌر خلؾ ٌاسٌن على ، تاجر  -  11

 ش العدوى من ش الفتح البساتٌن 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  58104محمود عمر دمحم دمحم عٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 2الدور  3عمارات رئاسة الجمهورٌة شمة  1لعنوان لٌصبح / وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83301دعاء صابر سالمه جارحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 ش المزرعة نٌركو المعادى 3نموزج  52عمارة  13الـتأشٌر:   ، الشمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  83301، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عمرو الشحات عبدهللا مصطفى -  14

 الممطم  -ش الجامعه الحدٌثه  0418وصؾ الـتأشٌر:   ، المطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83302فاطمة دمحم حافظ حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 ش عبد المنعم رٌاض  11، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  83303احمد محمود عبد العزٌز كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 43ش صبحى حسٌن ش المكتبه مساكن الممطم شمه  138وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83305م    دمحم فوزي سلٌمان عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  11

 المعادي الجدٌد 205شارع  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83308سامٌة احمد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 ح حبٌب مٌخائٌل حوض الزهور بوالق 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  11481ى دمحم زكى ابو السعادات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هان -  10

 الممطم  -شارع السنترال  38الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  81186احمد السٌد عامر عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 48ش طلعت حرب شمه رلم  42الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  83412نادر مصطفى كمال عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

  2ش الممرٌزى الزمالن محل رلم  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  83415هدٌر دمحم مصطفً رفعت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 ش دمحم عبد السالم طره  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  11481اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى دمحم زكى ابو السعادات ، ت -  83

 الممطم  -شارع السنترال  38الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  83411اٌهاب حسن اسماعٌل على ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 ٌولٌو 26ح فوده الخرتٌاوٌه من ش  6ٌر:   ، وصؾ الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101114وفً تارٌخ  83414اشرؾ انور دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 سابما 13ش د حلمى حسٌن المنٌل حالٌا 15، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  83411  احمد دمحم محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  86

 ش الفتح منٌل الروضة  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  64013رجب ربٌع علوانى راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 ع سهل حمزة الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسً لٌصبح / ابراج مكة شار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  64013رجب ربٌع علوانى راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 مصر المدٌمة  -ح الجٌزاوي  12الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114ٌخ وفً تار 11210بدور جمال سٌد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  80

جراند مول بنشاط تجاره مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه  628الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان / محل 

 عشره الؾ جنٌه بسمه تجارٌه استٌلش 11111واكسسوارتها وبراس مال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  83413سبك لٌده برلم      رضا دمحم عبد الجلٌل ابو زٌد ، تاجر فرد ، -  01

 شك التعبان  12112الـتأشٌر:   ، مدخل بدر اللٌثً حوش التشوٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  83418اسالم عادل اسماعٌل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

  5عمارات البترول شمه  0ش  0165ق  -ه الـتأشٌر:   ، الخلٌف

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  12481سامح ثابت بحٌره سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 مدٌنه العبور المنطمه الصناعٌة لٌصبح المركز الرئٌسً 21134ب  8الـتأشٌر:   ، تعدٌل الفرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  12481بحٌره سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سامح ثابت -  03

 ش مراد بوالق فرعا  16الـتأشٌر:   ، جعل المركز الرئٌسً الكائن بالعنوان / 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21101115وفً تارٌخ  83410جوزٌؾ سمٌر رٌاض عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 تمسٌم شمال سٌناء زهراء المعادى 41عماره  14الـتأشٌر:   ، الشمه بالدور السابع رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  83414احمد امٌن محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 الممطم 14 ش ابو بكر الصدٌك م عباد الرحمن محل 5الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  83415مدحت امام دمحم ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 ش الخمسٌن تمسٌم الجمعٌة التعاونٌة زهراء المعادي  14ع  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  83418دمحم ابراهٌم ابراهٌم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 عمارات بٌتشو امرٌكان زهراء 36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  83413عمر اشرؾ عزت صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  08

 ش ابو رضوان 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  83411د ،  سبك لٌده برلم    نٌفٌن نبٌل زكى تادرس ، تاجر فر -  00

 تمسٌم شمال سٌناء زهراء  41الدور الرابع  8الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  83416فؤاد عماره على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ٌى بن ٌزٌدش ٌح 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  18441هبه جمال الدٌن زاٌد خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش على مبارن  22الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  83411دمحم احمد سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 جاردن سٌتى -(4( شمة)2ش المستشار دمحم فهمى الدور ) 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  83421دمحم دمحم ابو ضٌؾ عبد النبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ركة ش حسن الخطٌب من فرج ٌوسؾ حارة الب 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  66811عماد رجب احمد حسن شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 المعادي  113ش  1وصؾ الـتأشٌر:   ، ألؽاء المركز الرئٌسً االخر بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116رٌخ وفً تا 10061حسٌن محمود حسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

  68شارع عبد الحمٌد نافع ناصٌة شارع  51الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  18511شرٌؾ ذكى ابراهٌم حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 بالدور الخامس فوق االرضً  14خان ابو طالٌة حارة الٌهود ورشة رلم  4و  6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  83422حسن دمحم محمود رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 طلعت حرب  33الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  83424برلم     محمود شرٌؾ دمحم احمد ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  118

 بالدور االول 1المعادى شمه  0ش  46وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83431دمحم ابراهٌم سٌد عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 حارة الجمل من ش عبده فرحان ؼرفة من شمة الدور الرابع  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111تارٌخ وفً  83428عمرو دمحم عبدالبالى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش احمد دروٌش مصر حلوان الزراعى دار السالم  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  83426احمد محمود علً عبد العاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 رضً الممطم الدور اال 0163لطعة  0شارع  2وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  83425مصطفى على مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الدور الثالث المعادى - 100ب ش 2عمار  1الـتأشٌر:   ، ؼرفة بالشمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111رٌخ وفً تا 83420اكرامً فرؼل رٌاض دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش جمال عبد الناصر تماطع جمٌل رمضان كوتسٌكا  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101118وفً تارٌخ  83433دمحم راشد احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسبتٌة بوالقالمساكن الشعبٌة ا 31ش  21محل رلم  6الـتأشٌر:   ، بلوق 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  83434خالد عبد الستار زٌدان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 6برج الرحمه الدور  0ش  45وصؾ الـتأشٌر:   ، برج 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21101118وفً تارٌخ  81226محمود رضوان دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 أ ش النزهه محل باالرضً مدٌنه نصر 44الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسً لٌصبح فرع / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101118وفً تارٌخ  81226محمود رضوان دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الممطم 0د شارع  424محل رئٌسً / الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101118وفً تارٌخ  83435رامى عادل عطا هللا وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 المعادى 114ش  116سابما حالٌا  18الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101118وفً تارٌخ  83431    احمد اٌمن احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  110

 ش طه حسٌن برج اسماعٌل دمحم الزمالن الدور الثانى بالسوق التجارى بابراج النٌل 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101118وفً تارٌخ  83432عماد محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 عطفة عجوره عابدٌن 1أشٌر:   ، الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  63301دمحم احمد السٌد لاصد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ش الجزائر المعادى الجدٌدة 1الكائنه  11وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الشمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  83431عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ربٌع عبد الحمٌد  -  122

 الحى الخامس الهضبة الوسطى الممطم الخلٌفة 6321وصؾ الـتأشٌر:   ، ق 

تعدٌل العنوان , تم  21101118وفً تارٌخ  83436دمحم عبد الفتاح شحاته عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الممطم 1163وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المدٌنه المنوره لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  83430عمرو دمحم محمود شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

  -ش المشتل تمسٌم الشٌشٌنى 18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  10683اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد مصباح عبد الحمٌد دمحم ، ت -  125

 مساكن الشرطه السعودٌه صمر لرٌش 16عمار  1مدخل  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شمه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  83444عاصم دمحم زٌن العابدٌن عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ش الراعى اطلس ج الممطم  4مدخل  1وصؾ الـتأشٌر:   ، ب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  83443سٌد احمد علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الدور االول  1ش لصر الشمع شمه رلم  18 -الـتأشٌر:   ، مصر المدٌمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  83438رن عبدالعظٌم عبدالمنطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مبا -  128

 عدلً الملٌجً الممطم  0513لطعه  4محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الخلٌفه 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21101121وفً تارٌخ  83441توفٌك صابر فرٌد جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 ش الكنٌسة مدٌنة الوحدة المعادى  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  83445حازم دمحم دمحم عبدالحلٌم بالبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الدور الثالث  3ش جواد حسنً شمه رلم  16 -وصؾ الـتأشٌر:   ، عابدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  83448ٌمان ابراهٌم عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سل -  131

 ش دمحم عامر من ش العروبة دار السالم 8الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21101121وفً تارٌخ  83448سلٌمان ابراهٌم عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 ش دمحم عبدالهادى الجوهرة ش مصرؾ الكنٌسة2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  83441سعد عبده ٌوسؾ عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 شارع عبدالخالك ثروت  165الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  83446د ،  سبك لٌده برلم    سامح راضى بدروس مرلص ، تاجر فر -  134

 ح سعٌد اٌاٌا من ش مٌخائٌل شرلاوى شمه بالدور االول فوق االرضى الجمالٌة 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وان , تم تعدٌل العن 21101122وفً تارٌخ  83451سمٌر عطٌه موسى عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 المنطمه الصناعٌه -شك الثعبان  11/11وصؾ الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101122وفً تارٌخ  83451حسن علً عبد البالً خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 المعادي  111ش  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101122وفً تارٌخ  83453برلم    دمحم حسن سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  131

 ش عبد الحمٌد سعٌد  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  83440عزه ابوالفضل شاهٌن الدٌباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

  4شمه رلم  -الممطم  -عمارات عبدالجلٌل السبعٌن فدان  05وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124ٌخ وفً تار 61368على سمٌر على دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 ش دمحم السٌد رضوان من ش البساتٌن العمومى البساتٌن 8الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  18561عمرو دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ا السكة التجارٌة كورنٌش النٌل 4الدور االول اركادٌا مول  B85الـتأشٌر:   ، محل رلم   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  18561عمرو دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الدور االول اركادٌا مول كورنٌش النٌل  B88الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  18561ٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو دمحم س -  142

 شارع المطبعة االهلٌة بوالق ابو العال 13الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21101124وفً تارٌخ  44164نبٌل سامً ٌوسؾ مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 ش المصر العٌنى  35رلم  1الـتأشٌر:   ، محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  44164نبٌل سامً ٌوسؾ مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

  1الـتأشٌر:   ، ش دمحم رٌاض سوق شرٌؾ مدخل هـ شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  15460، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على احمد عبد الرحٌم ابو زٌد  -  145

 المعادي الجدٌدة  314ش  14وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  83458هشام احمد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 ب مساكن المحمودٌه الممطم 13شٌر:   ، الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  40412علً دمحم محً الدٌن دمحم جوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

ٌك منطمة خدمات بالمنطمة الصناعٌة شمال طر6علً  1وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح الخطاء الوارد بالعنوان الى / المطعة رلم 

 السخنة التجمع الثالث الماهرة الجدٌدة-المطامٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  83456دمحم على عبد الحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 الـتأشٌر:   ، ش ابراهٌم الخلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124فً تارٌخ و 83451جمال احمد عوٌضه سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 المعادى الجدٌده361ش فلسطٌن  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  83450خالد سٌد سلطان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 المدبح طره شمه  -ش جمال عبد الناصر  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  11122ن ربٌع على دمحم العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حنا -  151

 46/44بالدوور االرضً بالعمار  21الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع اكائن بالعنوان/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124 وفً تارٌخ 18561عمرو دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 شارع المطبعة االهلٌة بوالق ابو العال 13الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  44164نبٌل سامً ٌوسؾ مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 15111ش المصر العٌنى بنشاط بٌع مستلزمات طبٌه براس مال  35رلم  1الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان / محل رلم 

 خمسه عشر الؾ جنٌها فمط الؼٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  11122حنان ربٌع على دمحم العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 46/44االرضً بالعمار  بالدوور 21الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع اكائن بالعنوان/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  83454عاطؾ سعد ابراهٌم عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 مدٌنه عباد الرحمن الممطم 61عماره  2وصؾ الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101124فً تارٌخ و 81888اكرام سٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 ش ٌحٌى عبد الرازق تمسٌم الالسلكى  1د /  10، تعدٌل العنوان لٌصبح / الدور االول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  18561عمرو دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الدور االول اركادٌا مول كورنٌش النٌل  B88الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  83461فتحً دمحم دروٌش مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 ش الشٌخ مفتاح  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125خ وفً تارٌ 83411مروه رجب ٌوسؾ دمحم ابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 ش احمد حمدان من ش فاٌده كامل  8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  83460عالء الدٌن سعٌد البٌر باسٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 ش طلعت حرب لصرالنٌل  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  83468مجٌد عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد محمود عبد ال -  161

 ارض المباحث الهضبه الوسطى الممطم 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101125وفً تارٌخ  83465حسنى دمحم عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 ش االمٌر بشٌر  2لـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101125وفً تارٌخ  83461دمحم احمد جمعه امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 خلؾ البٌبانى الممطم الخلٌفة 0ش  2مدخل  21الـتأشٌر:   ، مساكن اطلس ب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101125وفً تارٌخ  83462ه برلم    احمد على فتحى على عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  164

 المعادى 2مرحله  2بٌتشو امرٌكان ق  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101125وفً تارٌخ  83464عٌد عبد العزٌز مرسى نمٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 س الممطم جنوب س منطمة 6ت  0235الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101125وفً تارٌخ  83411حماده دمحم سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 عزبه خٌرهللا  -الـتأشٌر:   ، ش مصطفى الدندراوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  83463على ابراهٌم عبد الموجود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 مساكن اٌجٌكو الزلزال الممطم الخلٌفة 1بلوق  8وصؾ الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101125وفً تارٌخ  83466محمود على حسانٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 الـتأشٌر:   ، حاره احمد زٌد من ش حسنٌن دمحم من ش الرزاز حجره من شمه بالدور الثالث منشٌه ناصر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101128وفً تارٌخ  83412دمحم عادل على دمحم مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 توستراد اتجاه مدٌنة نصرالـتأشٌر:   ، طرٌك االو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101128وفً تارٌخ  83414مصطفى دمحم شولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش دمحم صدلى الشافعى المنٌل 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101128وفً تارٌخ  83411اٌمن دمحم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش نافعى 51، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101128وفً تارٌخ  83418جمال حسب هللا علً سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 المعادي  -طره  -شك الثعبان  -مدخل الشٌماء  V 01الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  81160تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نجالء فتحً عبد العزٌز حسنٌن ، -  113

 مصر حلوان الزراعى برج الجزائر  23الدور الثانى عمار  22وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101128وفً تارٌخ  83415نسرٌن دمحم على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ش الخمسٌن بجوار بنزٌنه وطنٌه زهراء hup51 mallالمركز التجارى  c 3الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101128وفً تارٌخ  83416دمحم صالح دمحم ابو هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 حمد زكىش المهندس من ا  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  83481ربٌع عبد الحمٌد عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 السالم -1ش  3م اسبٌكو المدٌم مدخل  11وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101120تارٌخ  وفً 83481ٌاسر دمحم بدوى عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش نصر الدٌن احمد بوالق 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  83483مصطفى ابو النصر دمحم خلؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 ٌل الممطمعمارات خان الخل 138زهره المدائن ق  3بلون  14وصؾ الـتأشٌر:   ، محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  83485عبد الرؤؾ ابراهٌم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 ش شرٌؾ عماره اللواء 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21101131وفً تارٌخ  83481احمد عبدالحفٌظ دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 عزبة خٌر هللا -نور االسالم  -ش النجاح 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101131وفً تارٌخ  83401محمود صالح محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 المعادى 11ش الحسٌنى من ش  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101131وفً تارٌخ  18661اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرم على السٌد موسى عامر ، ت -  182

 الحى االلتصادى -( شرق الروبٌكى 4( عمارة )5( مدخل )5الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /ممر ادارى شمة )

تم تعدٌل العنوان ,  21101131خ وفً تارٌ 83401سامٌه فوزى خلٌل داود كرومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 ش مارى جرجس 52وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101131وفً تارٌخ  83404محمود لطفى عوارى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 ش المبتدٌان  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101131وفً تارٌخ  11206 وائل دمحم سٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 شك الثعبان طره D/314وحالٌا لطعه رلم  E/  51، تعدٌل العنوان لٌصٌح /تعدٌل العنوان لٌصٌح /جزء من المطعه رلم 

لعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ا 21101131وفً تارٌخ  83511نسمه دمحم لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 ش السبع لاعات البحرٌه  23

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101131وفً تارٌخ  54105دمحم احمد دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 ش مجلس االمه السٌده زٌنب 41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101131وفً تارٌخ  83401ٌده برلم    ابراهٌم السٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك ل -  188

 جواد حسنى  16عمار 2الـتأشٌر:   ، المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101131وفً تارٌخ  54105دمحم احمد دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  180

 مجلس االمه السٌده زٌنبش  41الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  83405محمود جمعه عباس عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 ش الزهور تمسٌم المساحه مكتب بالدور االرضى  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101131وفً تارٌخ  83406  ولٌد عبد هللا سٌد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  101

 0سابما حالٌا شارع البادستان ش المشهد الحسٌنى خان الخلٌلى محل  0الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21101131وفً تارٌخ  83403بالل عبد هللا عبد الحمٌد مرسى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 ش الشٌخ على ٌوسؾ 11ر:   ، , وصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101131وفً تارٌخ  14185عمر حسن السٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

 211أ شارع  21الـتأشٌر:   ، تعدٌٌل العنوان لٌصبح /  

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101113وفً تارٌخ  82150ؼرٌب ابراهٌم مرزوق عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  اضافه نشاط / تجاره االطارات واالبطارٌات

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101113وفً تارٌخ  82333حسن دمحم انس حمدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اضافه نشاط / دعاٌه واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  41286ملٌجى احمد نجٌب الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 1التأشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101114وفً تارٌخ  81008بك لٌده برلم   دمحم عماد عثمان حسن ، تاجر فرد ،  س -  4

 تعدٌل النشاط لٌصبح / شحن وتخلٌص جمركى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  12043امٌر دمحم عبدالمجٌد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 نشاط / االستٌرادوحذؾ  -التأشٌر:  اضافة نشاط / النمل 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  11423صالح الدٌن جمال دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت وخدمات االنترنت 2110/5/22بتارٌخ  3151صادر برلم  162التأشٌر:  موافمه امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  81111وس سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لٌون ودٌع سٌدار -  1

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد االالت االنتاج الرلمٌة والطالة المتجددة

بك لٌده برلم   تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / موسسة سٌداروس الالت االنتاج الرلمٌة والطالة المتجددة ، تاجر فرد ،  س -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد االالت االنتاج الرلمٌة والطالة المتجددة21101111وفً تارٌخ  81111

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101111وفً تارٌخ  50821دمحم سعد الدٌن السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

نشاط لٌصبح/  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة و تصنٌع وتعبئة المستحضرات الطبٌة واالدوٌة البٌطرٌةو تعدٌل ال

المستلزمات الطبٌة و المكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل لدي الؽٌروتورٌد اجهزة طبٌة وتجارة وتصنٌع لدي الؽٌر فً مجال 

تجمٌل والمستلزمات الطبٌة  واالجهزة  طبٌة والمكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة الخاصة االدوٌة واستٌراد االدوٌة ومستحضرات ال

 والمشروبات فٌما عد الكحولٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101111وفً تارٌخ  58661دمحم حسٌن عبد هللا سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 2110/180 صادر 2110/5/22على  3154بموافمة امنٌة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101118وفً تارٌخ  31648وفاء حسن  احمد صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 اضافة نشاط التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101118وفً تارٌخ  31648الشامه  للتورٌدات  الفندلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 ٌر:  اضافة نشاط التصدٌرالتأش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101118وفً تارٌخ  68151مؤمن حسٌن فهمً الصاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / ورشة مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  10681مصطفى دمحم على صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  اضافة نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  13618هشام عبد السالم عثمان ممبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تصدٌر الزجاج والرخام والحاصالت الزراعٌة

تم تعدٌل النشاط , 21101111وفً تارٌخ  42111العال دمحم السباعى بٌومى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد -  16

 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / تعبئة وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة

, وصؾ  تم تعدٌل النشاط21101111وفً تارٌخ  2085دمحم عبد العزٌز عنتبلى عرفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  اضافة نشاط / التورٌدات العمومٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  82821خالد جمال علٌش دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

ر والتورٌدات التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومكوناته ومستلزماته والشبكات ومستلزماتها واالحبا

العمومٌة واجهزة المرالبة وتكنولوجٌا المعلومات واالنظمة الرلمٌة وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة بموجب الموافمة االمنٌة 

 2110لسنة  230رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  82050احمد فاروق علً سنهابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

تأشٌر:  أضافه نشاط / تسوٌك عماري وأستشارات هندسٌة ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول علً ال

 2110/1/1بتارٌخ  3541صادرة برلم /  2110لسنة  231اتلتراخٌص الالزمة ( بموافمه امنٌة رلم / 

تم تعدٌل النشاط , 21101111وفً تارٌخ  61221   ندي ضٌاء جورج لسطنطٌن صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  21

 وصؾ التأشٌر:  ٌضاؾ الى النشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101111وفً تارٌخ  81061احمد ماجد طه مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 والمعدات واالالت الهندسٌة والعدد واالت الورش والمواد الورلٌةاضافة نشاط / مماوالت وتورٌدات عمومٌة وتورٌد المواد ؼذائٌة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101114وفً تارٌخ  81810دمحم احمد ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 اضافة نشاط / صٌانة االجهزة الطبٌة

تم تعدٌل النشاط , 21101114وفً تارٌخ  12150،  سبك لٌده برلم    محمود ابو السعود مصطفى الشامى ، تاجر فرد -  23

 ( 2110/  4/ 25فى  224وصؾ التأشٌر:  ٌضاؾ الى النشاط / انتاج وتوزٌع تلٌفزٌونى ) موافمه امنٌه رلم 

ٌل النشاط , وصؾ تم تعد21101114وفً تارٌخ  18422محمود دمحم الدمرداش دمحم الهجٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  اضافة نشاط / توكٌالت تجارٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  18441هبه جمال الدٌن زاٌد خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  الؽاء نشاط / الورق

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  10323احمد جاد حامد محمود جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 2110لسنه  212التأشٌر:  اضافة نشاط / استثمار عماري فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت ٌوجد موافمة امنٌة برلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  16414ساره دمحم صبرى عبده عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

ٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح /  تركٌب شبكات  التٌار الخفٌؾ وشبكات كمبٌوتر وفاٌبر ودش وكامٌرات وتورٌدات وشبكات التأش

 2110/4/26بتارٌخ  2321برلم صادر  2110لسنه 53كهرباء والنظم المتكامله بموجب موافمه امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  66586نبٌل عبدالعزٌز حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 223التأشٌر:  اضافة نشاط / العاب البالي ستٌشن فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌض االزمة ٌوجد موافمة امنٌة برلم 

 3551وصادر  2110لسنة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  81448د صبحى ابراهٌم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  20

 التأشٌر:  اضافة نشاط / اعمال العزل والحداده والتشطٌبات و الدٌكورات المعمارٌة والتصمٌمات

تم تعدٌل النشاط , 21101118ً تارٌخ وف 81061مسعود فوزى مرسى عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط / مماوالت انشاء وحفر وردم الطرق

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  82186مصطفى نبٌل حسن احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

نترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه بموجب موافمه امنٌه رلم التأشٌر:  اضافه نشاط /تنظٌم حفالت ومؤتمرات فٌما عدا اال

 2110/1/1بتارٌخ  3530صادر  2110لسنه  221

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101121وفً تارٌخ  68004احمد ٌحً حسب هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 بٌة فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر وفٌما عدا االدوٌهاضافه نشاط / بٌع صٌانه اجهزه مستلزمات ط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101122وفً تارٌخ  64605كرٌم دمحم عوض عارؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تمطٌع الرخام والجرانٌت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101122وفً تارٌخ  16344بك لٌده برلم   عبدهللا دمحم دمحم دمحم ٌوسؾ جوده ، تاجر فرد ،  س -  34

 10التأشٌر:  تعدٌل النشاط / التوكٌالت التجارٌة وتجارة وتوزٌع االدوات الكهربائٌة والتصدٌر واالستٌراد ) فٌما عدا المجموعة 

 ( 6من المجموعة  36والفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101122وفً تارٌخ  58131ه برلم   دمحم احمد دمحم سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  35

وبعد  6من المجموعه 36وفمر  10اضافه نشاط / تورٌدات عمومٌه وصٌانه ومماوالت انشاءاتفٌما عدا االنترنت والمجموعه 

 2110/5/6بتارٌخ  2630صادر  2110لسنه  148الحصول على التراخٌص الالزمه بموجب موافمه امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101122وفً تارٌخ  81106عاشور ماهر احمد معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  الؽاء نشاط / المماوالت .. لٌصبح النشاط / تأجٌر معدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101124وفً تارٌخ  40412علً دمحم محً الدٌن دمحم جوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع وتشؽٌل وحدات الومنٌوم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101124وفً تارٌخ  61368على سمٌر على دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101124وفً تارٌخ  10801ست احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو نبٌل ان -  30

 اضافه نشاط / تورٌدات معادن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101125وفً تارٌخ  60002نظٌمه علٌوه احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 والتصدٌرحذؾ نشاط / االستٌراد 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101125وفً تارٌخ  38235ولٌد مبرون ؼباشى دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101128وفً تارٌخ  60116كرٌم احمد عزت على مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 أشٌر:  اضافه نشاط / تشؽٌل واداره المطاعم والكافٌهات الثابتهالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101128وفً تارٌخ  12238نسٌم ٌوسؾ نسٌم جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  اضافه نشاط / التوكٌالت التجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101128وفً تارٌخ  14014رلم   بخٌت حمدان شحاته احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  44

 (6من المجموعة  36والفمرة  10التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة )فٌما عدا المجموعة 

عدٌل النشاط , وصؾ تم ت21101128وفً تارٌخ  82151دمحم احمد ابو بكر الشهٌر خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد وتصدٌر المواد الؽذائٌة بجمٌع انواعها واستٌراد وتصدٌر وفرز وتعبئه الحاصالت 

 1الزراعٌة وتجارة جمٌع انواع تماوي البطاطس وجمٌع انواع البذور والحاصالت الزراعٌة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101128وفً تارٌخ  45140لٌده برلم    دمحم فؤاد محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك -  46

 تعدٌل النشاط لٌصبح / خدمات بترولٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101128وفً تارٌخ  41160جمال علً عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 اصالح واساسات ومماوالتتعدٌل النشاط لٌصبح / مماوالت وانشاء وهد و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101120وفً تارٌخ  58521دمحم شلبى دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 6من المجموعه من المجموعه  36والفمره  10اضافه نشاط / االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101131وفً تارٌخ  82151خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد ابو بكر الشهٌر  -  40

استٌراد وتصدٌر -3استٌراد وتصدٌر المواد الؽذائٌة بجمٌع انواعها -2تصدٌر وتورٌدات عمومٌة -1التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح /



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لبطاطس و جمٌع انواع بذور الحاصالت الزراعٌة )فٌما عدا تجارة جمٌع انواع تماوى ا -4وفرز وتعبئة الحاصالت الزراعٌة 

 (6من المجموعة  36والفمرة  10الكمبٌوتر والمجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101131وفً تارٌخ  10541دمحم ماهر دمحم مصطفى طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

تركٌبات شبكات احهزه الكمبٌوتر واعداد السوفت وٌر واٌجار وصٌانة ماكٌنات التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد اجهزه مستلزمات و

 2110لسنة  220التصوٌر والتوكٌالت التجارٌة فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة وموافمة امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101131وفً تارٌخ  61446ابراهٌم زكى ٌحىدمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 اضافه نشاط للمحل الرئٌسى االخر /تصنٌع هٌاكل وجمالونات وشدات معدنٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101131وفً تارٌخ  11206وائل دمحم سٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تعدٌل النشاط لٌصبح / ورشه تصنٌع رخام

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101131وفً تارٌخ  82813اسالم سعٌد لرنً رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  اضافه نشاط نمل وتاجٌر معدات

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  83331دمحم عبدالحمٌد فهمى عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101113وفً تارٌخ  83351مصطفى دمحم توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101118وفً تارٌخ  83360ر دمحم عبد الحمٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سح -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  83381عبد هللا دمحم عبد هللا جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  83318د طاهر محمود عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمو -  5

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101118وفً تارٌخ  83435رامى عادل عطا هللا وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101118وفً تارٌخ  83431مد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد اٌمن اح -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21101124وفً تارٌخ  18561عمرو دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101131وفً تارٌخ  83401تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم السٌد دمحم على ،  -  0

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21101111وفً تارٌخ  82128احمد دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101112وفً تارٌخ  83336ٌده برلم   منصور عطا سالمة فرج ، تاجر فرد ،  سبك ل -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  83303احمد محمود عبد العزٌز كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83305برلم    دمحم فوزي سلٌمان عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  83446سامح راضى بدروس مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  83454عاطؾ سعد ابراهٌم عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  83460عالء الدٌن سعٌد البٌر باسٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111ً تارٌخ وف 83334عبدالؽنً علً سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  83341شنودة عبدالمالن أسكندر شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101112وفً تارٌخ  83338دمحم طارق صالح الدٌن ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101118وفً تارٌخ  83313عمرو حسٌن البوهً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: تم ت21101110وفً تارٌخ  83310زٌنب لٌث خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83385اٌمن دمحم سٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر21101111وفً تارٌخ  83366وفاء رمضان سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  83426احمد محمود علً عبد العاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101118وفً تارٌخ  83433دمحم راشد احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101124وفً تارٌخ  83450خالد سٌد سلطان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101125وفً تارٌخ  83465حسنى دمحم عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101125وفً تارٌخ  83461دمحم احمد جمعه امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101113وفً تارٌخ  83341دمحم زٌنهم شعبان عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  83350عمرو على السٌد سبله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  83415هدٌر دمحم مصطفً رفعت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  83411زكى تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نٌفٌن نبٌل  -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  83421دمحم دمحم ابو ضٌؾ عبد النبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101124وفً تارٌخ  83461ً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فتحً دمحم دروٌش مصطف -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101128وفً تارٌخ  83415نسرٌن دمحم على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101128وفً تارٌخ  83416،  سبك لٌده برلم   دمحم صالح دمحم ابو هاشم ، تاجر فرد  -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101131وفً تارٌخ  83404محمود لطفى عوارى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83361م   احمد جمال سلٌمان سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  83411اٌهاب حسن اسماعٌل على ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83302فاطمة دمحم حافظ حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  83413عمر اشرؾ عزت صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121 وفً تارٌخ 83445حازم دمحم دمحم عبدالحلٌم بالبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101128وفً تارٌخ  83418جمال حسب هللا علً سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت21101131وفً تارٌخ  54105دمحم احمد دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83364كمال عادل موسى للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر21101118وفً تارٌخ  83314دمحم فرج حنفى حسن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83308سامٌة احمد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  83411دمحم احمد سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  11481هانى دمحم زكى ابو السعادات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  83441سعد عبده ٌوسؾ عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  83451سمٌر عطٌه موسى عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  83468سٌد محمود عبد المجٌد عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21101131وفً تارٌخ  83511نسمه دمحم لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83328عبدالهادى سالمة ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101113وفً تارٌخ  83348دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    راضى ابراهٌم زكى -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  83388الحسٌنً جاب هللا ابراهٌم عمرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83301تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تٌسٌر خلؾ ٌاسٌن على ،  -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  83410جوزٌؾ سمٌر رٌاض عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  83440عزه ابوالفضل شاهٌن الدٌباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101131وفً تارٌخ  83403بالل عبد هللا عبد الحمٌد مرسى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 خاص , وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21101111وفً تارٌخ  83321دمحم السٌد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101112وفً تارٌخ  83342عمرو دمحم كامل دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  83365ورهان عادل جالل ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ن -  63

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83386احمد عثمان محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101124وفً تارٌخ  83451د عوٌضه سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال احم -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  83481ربٌع عبد الحمٌد عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101113وفً تارٌخ  83340ً بسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مجدي مصطف -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  83351مرزوق عنتر على عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  83358ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمٌره سٌد حسن عثمان ، تاج -  60

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83301دعاء صابر سالمه جارحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  83301بك لٌده برلم   عمرو الشحات عبدهللا مصطفى ، تاجر فرد ،  س -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  83434خالد عبد الستار زٌدان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  83448ه برلم   سلٌمان ابراهٌم عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  83451حسن علً عبد البالً خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101128وفً تارٌخ  83411اٌمن دمحم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  83343خالد احمد عبدالمنعم دمحم مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  83356حسام الدٌن ٌوسؾ دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83362احمد رضا دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101110 وفً تارٌخ 83381احمد دمحم دمحم دمحم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101114وفً تارٌخ  83412نادر مصطفى كمال عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  83416فؤاد عماره على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  83425مصطفى على مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21101111وفً تارٌخ  83420اكرامً فرؼل رٌاض دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101124وفً تارٌخ  18561عمرو دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  83411مروه رجب ٌوسؾ دمحم ابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاصوصؾ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  83401سامٌه فوزى خلٌل داود كرومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83320ؼنٌم ٌوسؾ ؼنٌمى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  83344حسٌن عبد الفتاح ابو الحجاج عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101110وفً تارٌخ  83316سها دمحم السٌد دمحم شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  80

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101110وفً تارٌخ  83311نهى دمحم السٌد دمحم شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83380ى دمحم ابو الوفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو سام -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  83422حسن دمحم محمود رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  83424اصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود شرٌؾ دمحم احمد ن -  03

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  83431ربٌع عبد الحمٌد عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  83462، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد على فتحى على عسكر -  05

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  83464عٌد عبد العزٌز مرسى نمٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101128وفً تارٌخ  83414،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم شولى دمحم ، تاجر فرد  -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  12043امٌر دمحم عبدالمجٌد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  08

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  83361سبك لٌده برلم     مٌخائٌل اسحك ناعوم ابراهٌم ، تاجر فرد ، -  00

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83306حسن سعد حسٌن شراكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  83414 اشرؾ انور دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  83411احمد دمحم محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  83444عاصم دمحم زٌن العابدٌن عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  83401محمود صالح محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131ً تارٌخ وف 83405محمود جمعه عباس عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83335هبه ابراهٌم ٌونس رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  83361جورج عادل هندى لبٌب نسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83411عٌد دمحم فتحً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 21101115وفً تارٌخ  83418دمحم ابراهٌم ابراهٌم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  83431دمحم ابراهٌم سٌد عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو21101121وفً تارٌخ  83441توفٌك صابر فرٌد جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  44164نبٌل سامً ٌوسؾ مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

, وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة21101125وفً تارٌخ  83411حماده دمحم سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101128وفً تارٌخ  83412دمحم عادل على دمحم مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101113وفً تارٌخ  83346احمد هانى احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع 21101112وفً تارٌخ  83330احمد عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  83413رضا دمحم عبد الجلٌل ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  83418اسالم عادل اسماعٌل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  83436دمحم عبد الفتاح شحاته عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  83430عمرو دمحم محمود شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101124وفً تارٌخ  83456دمحم على عبد الحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  83485عبد الرؤؾ ابراهٌم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  83481مد عبدالحفٌظ دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  123

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101131وفً تارٌخ  83406ولٌد عبد هللا سٌد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  83331عبدالرازق عبدالوارث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام جاد  -  125

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101118وفً تارٌخ  83311عمرو جالل مصطفى فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101118وفً تارٌخ  83315براهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم دمحم ا -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83300احمد فاروق حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  83414اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد امٌن محمود احمد ، ت -  120

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101118وفً تارٌخ  83432عماد محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  83443لٌده برلم   سٌد احمد علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك  -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101122وفً تارٌخ  83453دمحم حسن سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  83463برلم    على ابراهٌم عبد الموجود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  133

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101125وفً تارٌخ  83466محمود على حسانٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  83341شرٌؾ رزق هللا ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  83353وفاء ٌوسؾ زارع مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111ٌخ وفً تار 83363فاتن عبدالنبى دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  03304زكً دمحم عبد الفتاح عبد المطلب الملشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115تارٌخ وفً  83415مدحت امام دمحم ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  83428عمرو دمحم عبدالبالى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101121تارٌخ  وفً 83438مبارن عبدالعظٌم عبدالمنطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101124وفً تارٌخ  83458هشام احمد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  83481ٌاسر دمحم بدوى عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  83483مصطفى ابو النصر دمحم خلؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: أضافه سمة تجارٌة / فاشون للمالبس  83251تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  1

   1والتصدٌر 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / جودة  18148لممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا21101111،  فى تارٌخ :   -  2

 للمماوالت والتورٌدات  

 الى: اضافة السمة التجارٌة / ام اس اس تن   83311تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  3

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / بست  82333لممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا21101113،  فى تارٌخ :   -  4

 فور برنت للدعاٌه واالعالن والتورٌدات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / احتٌاجات  12043تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  5

 للتورٌدات والمماوالت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى/ مؤسسة عبر  81866تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  6

 البحار  

 -الى: أضافه سمة تجارٌة لتصبح / أي ستار  15816تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  1

i Star   

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / مؤسسه  11423تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  8

 فٌدٌو ستار  

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / موسسة  81111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  0

 المتجددة  سٌداروس الالت االنتاج الرلمٌة والطالة 

الى: اضافة السمة التجارٌة / البرنس  15616تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  11

 للتجارة والتوزٌع  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / رمز  83281تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101110،  فى تارٌخ :   -  11

   RESCODYالستجابة رسكودى   ا

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / كٌمٌت  13618تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  12

   kemet exportللتصدٌر 

سمة تجارٌة لٌصبح / تً فور الى: أضافة  82050تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  13

   T 4 Pبً 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / مؤسسة  2085تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  14

 العنتبلى للمماوالت والتورٌدات العمومٌة  

الى: اضافة سمة تجارٌة / مؤسسه االمل  82153ٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21101111،  فى تارٌخ :   -  15

 للتجارة  

   dobeالى: اضافه السمه التجارٌه / دوب  83363تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  16

ى: اضافة السمة التجارٌة / كابٌتاتو بً ال 82036تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  11

   capitano ps -اس 

الى: اضافة سمة / رادٌكس للتورٌدات  83381تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101115،  فى تارٌخ :   -  18

   REDIXوالمماوالت 

الى: اضافه السمه التجارٌه / اس جى ام اٌه  16414م تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل21101116،  فى تارٌخ :   -  10

 للنظم المتكامله  

 railالى: اضافة سمة التجارٌة / رٌل تن  83421تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  21

tec   

الى: تصحٌح االسم التجارى طبما لرلم  11284لم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر21101118،  فى تارٌخ :   -  21

 المومى / رامى سمٌر عبد المسٌح اسحك  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / جرٌن  81061تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101118،  فى تارٌخ :   -  22

 هاوس للمماوالت العمال الحفر وردم الطرق  

 الى: اضافه سمه تجارٌه / جو   81201تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  23



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح / مؤسسة  16344تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  24

 االندلس للتجارة والتوزٌع  

الى: تعدٌل السمة لتصبح / اٌطالٌا كوٌنز  18561تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101124،  فى تارٌخ :   -  25

 للمالبس الجاهزة  

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / اى اس   83288تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101125،  فى تارٌخ :   -  26

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / اوٌا  60002تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101125فى تارٌخ :  ،   -  21

 للمماوالت العمومٌه  

الى: اضافة السمة التجارٌة / مؤسسة  36025تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101128،  فى تارٌخ :   -  28

 تجارة اللحوم  المدٌنة المنوره ل

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /الهدؾ  12238تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101128،  فى تارٌخ :   -  20

   alhadaf for importلالستٌراد 

ارٌه / هاوس ماب الى: اضافه سمه تج 60116تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101128،  فى تارٌخ :   -  31

 لالستثمار العمارى  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / مؤسسة  81866تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101131،  فى تارٌخ :   -  31

 عبر البحار لالستٌراد والتصدٌر  

الى: اضافة السمة التجارٌة لتصبح /  14014تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101131،  فى تارٌخ :   -  32

 المستثمر العربى لىستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  

 الى: اضافه السمه التجارٌه عالم المرسٌدس   54105تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101131،  فى تارٌخ :   -  33

الى: اضافه السمه التجارٌه / اوبى للساعات   82112دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتع21101131،  فى تارٌخ :   -  34

Opai Watches   

الى: اضافه السمه التجارٌه / الراؼب للنمل  82813تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101131،  فى تارٌخ :   -  35

 وتاجٌر المعدات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ألشخاص  ا  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 1553برلم       21101118نبٌل عبد العلٌم مرسً  المهدى   ، تارٌخ :  -  1

 11111برلم       21101120دمحمعبدالرحٌم دمحم رمضان   ، تارٌخ :  -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21101112، وفى تارٌخ    46161عالء عبدالعزٌز المصري وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل بامر محو

تم    21101112، وفى تارٌخ    46161بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  عالء عبدالعزٌز المصري وشرٌكته  ، توصٌة   - 2

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل بامر محو

تم محو/شطب    21101112 ، وفى تارٌخ   66801ؼاده كمال عبد الرحمن وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب

تم محو/شطب السجل     21101112، وفى تارٌخ    14253ٌاسر محروس وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 1نهائٌا من السجل التجارى واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل تم فسخ الشركة وتصفٌتها 

، وفى تارٌخ    64561ورثة / مصطفى ٌونس ) مجدى مصطفى ٌونس وشركاه (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

موله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وأستلم كل شرٌن كافه ح   21101113

 1جنوب الماهرة 

، وفى تارٌخ    64561ورثة / مصطفى ٌونس ) مجدى مصطفى ٌونس وشركاه (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

د من سجل تجاري تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وأستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌ   21101113

 1جنوب الماهرة 

تم    21101113، وفى تارٌخ    63235ٌاسر شاكر نعٌم عبد الوهاب وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب

تم محو/شطب السجل  تم    21101114، وفى تارٌخ    65220 فرج دمحم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : دمحم   - 8

 1فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل التجاري جنوب الماهرة 

تم محو/شطب    21101114، وفى تارٌخ    61586برلم : دمحم عبد الؽنى محمود وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها    - 0

السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌامن السجل التجارى واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل 

1 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    16456اٌه خالد بسٌونى وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

السجل  تم فسخ الشركة وتصصفٌتها نهائٌا واسنلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب 

 الماهرة

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    16456اٌه خالد بسٌونى وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 مشطوب بامر محو لفسخ الشركه السجل  المٌد

، وفى    34368شركة مٌالد مرلص  عبدالمسٌح و شرٌؾ محمود عبدهللا وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا من السجل التجارى واستالم كل شرٌن كافة حموله    21101118تارٌخ 

 1وبذلن ٌمحى المٌد من السجل  ومستحماته

تم محو/شطب    21101118، وفى تارٌخ    34368شرٌؾ محمود عبدهللا وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا من السجل التجارى واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل 

1 

 تم محو/شطب السجل     21101118، وفى تارٌخ    34368التبرٌد للتعبئة والتوزٌع  ، توصٌة باالسهم  سبك لٌدها برلم :    - 14

تم    21101118، وفى تارٌخ    34368شرٌؾ محمود عبد هللا وشرٌكه  ، توصٌة باالسهم  سبك لٌدها برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  

تم    21101118، وفى تارٌخ    40165ً الجمال وشركاه  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم : محمود ٌحًٌ عل   - 16

والتى وضعت الشركة تحت  2115/12/21محو/شطب السجل  العدول عن لرار الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة المنعمدة بتارٌخ 

 التصفٌة واعادة نشاط الشركة

   21101118، وفى تارٌخ    40165م . م  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :  دجلة للتطوٌر الهندسى والصناعى ش .   - 11

والتى وضعت الشركة تحت  2115/12/21تم محو/شطب السجل  العدول عن لرار الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة المنعمدة بتارٌخ 

 التصفٌة واعادة نشاط الشركة

تم    21101118، وفى تارٌخ    40165ة  سبك لٌدها برلم : محمود ٌحى على الجمال وشرٌكته  ، شركة مساهم   - 18

والتى وضعت الشركة تحت  2115/12/21محو/شطب السجل  العدول عن لرار الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة المنعمدة بتارٌخ 

 التصفٌة واعادة نشاط الشركة

تم    21101118، وفى تارٌخ    40165محمود ٌحًٌ علً الجمال وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 10

والتى وضعت الشركة تحت  2115/12/21محو/شطب السجل  العدول عن لرار الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة المنعمدة بتارٌخ 

 التصفٌة واعادة نشاط الشركة

   21101118وفى تارٌخ  ،   40165دجلة للتطوٌر الهندسى والصناعى ش . م . م  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

والتى وضعت الشركة تحت  2115/12/21تم محو/شطب السجل  العدول عن لرار الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة المنعمدة بتارٌخ 

 التصفٌة واعادة نشاط الشركة

تم    21101118، وفى تارٌخ    40165محمود ٌحى على الجمال وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

والتى وضعت الشركة تحت  2115/12/21محو/شطب السجل  العدول عن لرار الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة المنعمدة بتارٌخ 

 التصفٌة واعادة نشاط الشركة

تم محو/شطب    21101110، وفى تارٌخ    48514عاطؾ سٌد بركات وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 لشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتهالسجل  تم فسخ ا

تم    21101115، وفى تارٌخ    46531ولٌد جعفر محمود احمد العطار وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 23

محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة ومحوها نهائٌاً واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى 

 نهائٌاً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   65116ي / محمود احمد خمٌس وشرٌكة والسمة تجارٌة كما هً  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : تعدٌل االسم التجار   - 24

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا وأستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد    21101115، وفى تارٌخ 

 1من سجل تجاري جنوب الماهرة 

 

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    65116رٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : احمد عبدالصبور وش   - 25

 1السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا وأستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب الماهرة 

، وفى تارٌخ    65116سبك لٌدها برلم : تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم خمٌس وشركاه  ، توصٌة بسٌطة     - 26

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا وأستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل    21101115

 1تجاري جنوب الماهرة 

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    20313طارق دمحم رضا الدٌب وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 السجل  تم محو الفرع من السجل التجارى بامر محو الؽاء الفرع

تم محو/شطب    21101118، وفى تارٌخ    41161نادٌه عبد الرحٌم مكى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 28

 بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرةالسجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته و

تم محو/شطب السجل     21101122، وفى تارٌخ    31181على حلمى على وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 20

 1نوب الماهرة تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا من السجل واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من سجل ج

تم محو/شطب    21101125، وفى تارٌخ    11583ادهم عالء الدٌن وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة وحموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21101125، وفى تارٌخ    11583بسٌطة  سبك لٌدها برلم : ادهم عالء الدٌن وشرٌكه  ، توصٌة    - 31

 السجل  المٌد مشطوب بامر محو لفسخ الشركه

الشركه المصرٌه الدولٌه للتجاره واالستٌراد والتصدٌر ) حلمى معوض سٌد احمد وشركاه(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها    - 32

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة    21101128، وفى تارٌخ    61808برلم : 

 ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الشركة المصرٌه الدولٌه للتجارة والتصدٌر ) حلمى معوض سٌد احمد وشركاه (  ، توصٌة    - 33

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل    21101128، وفى تارٌخ    61808برلم : بسٌطة  سبك لٌدها 

 شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة

ة بسٌطة  سبك لٌدها الشركه المصرٌه الدولٌه للتجاره واالستٌراد والتصدٌر ) حلمى معوض سٌد احمد وشركاه(  ، توصٌ   - 34

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة    21101128، وفى تارٌخ    61808برلم : 

 ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة

) حلمى معوض سٌد احمد وشركاه (  ، توصٌة تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الشركة المصرٌه الدولٌه للتجارة والتصدٌر    - 35

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل    21101128، وفى تارٌخ    61808بسٌطة  سبك لٌدها برلم : 

 شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة

، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   1اء الدٌن على لتجارة اللحوم المجمدة والمجمدات صالح عمر الدسولى وزكرٌا دمحم به   - 36

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن    21101120، وفى تارٌخ    56061

 ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب الماهرة

، وفى تارٌخ    56061رة اللحوم المجمده والمجمدات  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : صالح عمر الدسولى لتجا   - 31

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل    21101120

 تجاري جنوب الماهرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   1على لتجارة اللحوم المجمدة والمجمدات صالح عمر الدسولى وزكرٌا دمحم بهاء الدٌن    - 38

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن    21101120، وفى تارٌخ    56061

 ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب الماهرة

، وفى تارٌخ    56061المجمده والمجمدات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : صالح عمر الدسولى لتجارة اللحوم    - 30

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل    21101120

 تجاري جنوب الماهرة

تم    21101131، وفى تارٌخ    81101بك لٌدها برلم : م  ، شركة مساهمة  س1م1شركة مصر لراس المال المخاطر ش   - 41

 محو/شطب السجل  تم محو الشركة وذلن لنمل الممر

تم    21101131، وفى تارٌخ    14112حسٌن السٌد ابراهٌم حسٌن وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 41

 1موله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافه ح

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 32256ماجده دمحم دمحم حجاج وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   511111.111رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 32256محمود حسٌن محمود وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101112وفً تارٌخ   ، 61835، سبك لٌدها برلم ، ٌوسؾ الزرٌمى وشرٌكه شركة تضامن  -  3

 جنٌه   1111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101112وفً تارٌخ   ، 61835ٌوسؾ الزرٌمى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   1111111.111عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   ت

وفً  68882تعدٌل اسم الشركه لٌصبح /احمد حسن عوض ودمحم سٌد شحاته وشركائهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101114تارٌخ   ،

تم تعدٌل  21101114وفً تارٌخ   ، 68882اٌهاب عبدالفتاح عبدالوهاب عبده وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   2111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 64451احمد اسماعٌل حامد وشركة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 61111عز الدٌن اسماعٌل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21101114وفً تارٌخ   ، 51353دمحم مرسى على كماله وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  0

 جنٌه   2111111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101114وفً تارٌخ   ، 51353دمحم مرسى على كماله وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   2111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  21101115وفً تارٌخ   ، 66321لم ،السٌد عمر صالح موسى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها بر -  11

 جنٌه   5111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101115وفً تارٌخ   ، 15014عبد الكرٌم دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   4111111.111ال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال ,  21101115وفً تارٌخ   ، 15014عبد الكرٌم دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   4111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21101115وفً تارٌخ   ، 10184لٌدها برلم ،دمحم ناجى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك  -  14

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101111وفً تارٌخ   ، 52631محمود دمحم دمحم عبدالعاطً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   211111.111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌ

وفً تارٌخ    52631تعدٌل اسم الشركه لٌصبح/ دمحم ابراهٌم صبره وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   211111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101111،

وفً تارٌخ    66101تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عمرو عبد المادر وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101111،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 66101م ،عمرو عبدالمادر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برل -  18

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101118وفً تارٌخ   ، 65311مؤمن مصطفى مسعود وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  10

 جنٌه   2111111.111ال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال ,  21101118وفً تارٌخ   ، 65268جالل الكردانى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101118وفً تارٌخ   ، 81458امن  ، سبك لٌدها برلم ،وائل دمحم على عبدالواحد وشركاه شركة تض -  21

 جنٌه   111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101118وفً تارٌخ   ، 81458وائل دمحم على عبدالواحد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   111111.111صؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , و

تم تعدٌل رأس المال ,  21101121وفً تارٌخ   ، 83211دمحم حسٌن رجب وشركائه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   151111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21101112وفً تارٌخ  83323دمحم سعد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

  233ش  0عمار  2، افتتاح فرع بالعنوان / محل رلم

تم تعدٌل  21101112وفً تارٌخ  46614ة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدل لٌصبح عادل حسن مصطفى وشرٌكه ، شرك -  2

 شارع جمال عبد الناصر برج االندلس  420العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / الدور االرضى بالعمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  46614بك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارىلٌصبح/ دمحم رمضان دمحم ؼازى وشركاه ، شركة تضامن ،  س -  3

شارع جمال  420تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / الدور االرضى بالعمار رلم  21101112

 عبد الناصر برج االندلس 

تم تعدٌل  21101112وفً تارٌخ  46614شركه عادل حسن مصطفً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 شارع جمال عبد الناصر برج االندلس  420العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / الدور االرضى بالعمار رلم 

تم تعدٌل  21101112وفً تارٌخ  46614تعدل لٌصبح عادل حسن مصطفى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 شارع جمال عبد الناصر برج االندلس  420ٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / الدور االرضى بالعمار رلم العنوان , وصؾ الـتأش

وفً تارٌخ  46614تعدٌل االسم التجارىلٌصبح/ دمحم رمضان دمحم ؼازى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

شارع جمال  420ٌل عنوان الفرع لٌصبح / الدور االرضى بالعمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعد 21101112

 عبد الناصر برج االندلس 

تم تعدٌل  21101112وفً تارٌخ  46614شركه عادل حسن مصطفً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 شارع جمال عبد الناصر برج االندلس  420لعمار رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / الدور االرضى با

تم تعدٌل  21101112وفً تارٌخ  46614تعدل لٌصبح عادل حسن مصطفى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 ر برج االندلس شارع جمال عبد الناص 420العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / الدور االرضى بالعمار رلم 

وفً تارٌخ  46614تعدٌل االسم التجارىلٌصبح/ دمحم رمضان دمحم ؼازى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  0

شارع جمال  420تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / الدور االرضى بالعمار رلم  21101112

 عبد الناصر برج االندلس 

تم تعدٌل  21101112وفً تارٌخ  46614ادل حسن مصطفً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه ع -  11

 شارع جمال عبد الناصر برج االندلس  420العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / الدور االرضى بالعمار رلم 

تم تعدٌل  21101113وفً تارٌخ  64452،  سبك لٌدها برلم     دمحم عبدالبارى احمد عوض وشركاه ، توصٌة بسٌطة -  11

 المجاورة الثالثة المعراج  3115العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان  21101114وفً تارٌخ  3118شركة النٌل للمشروعات والتجاره ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

ش رمسٌس مبنى المصرؾ المتحد لسم لصر النٌل  35ؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/ الدور الثامن بالعمار رلم , وص

 الماهرة مصرى الجنسٌه  1064/5/1وتعٌٌن/ ممدوح حسٌن شرٌؾ احمد ممدوح منصور مدٌر للفرع موالٌد 

االستٌراد والتصدٌروالتوكٌالت التجارٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها شركة المحبه لتجارة المالبس الجاهزه والتورٌدات و -  13

ش طلعت  42تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  21101114وفً تارٌخ  61515برلم    

 حرب لصر النٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  12563نسرٌن دمحم محمود وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

( المنطمة الصناعٌة 141( بمجمع الصناعى كرنفال بالمطعة رلم )1218وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /الوحدة رلم )

 الثالثة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  12563نسرٌن دمحم محمود وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 الدور االرضى الحى االول الهضبة الوسطى الممطم  1شمة  1428وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعة 

تم تعدٌل العنوان  21101110وفً تارٌخ  66018فاطمة عبدالمتعال احمد وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

(بالمنطمةالصناعٌةشمال 2م311المطامٌة بمنطمة الصناعات الصؽٌرة)ورش105, وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء فرع بالعنوان/رلم 

 طرٌك المطامٌةالعٌن السخنة التجمع الثالث

تم تعدٌل العنوان  21101110وفً تارٌخ  66018فاطمة عبدالمتعال احمد وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 بالعاشر من رمضان  C8المنطمة الصناعٌة  58/ البدروم والدور االرضً بالمصنع رلم  , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  63112خالد رمضان دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  18

 السٌده زٌنب -ش السد الجوانً  31, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

السم التجارى لٌصبح / اٌه دبلٌو اٌه عمرو فرحات وشرٌكه مع الؽاء السمه التجارٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها تعدٌل ا -  10

الحى الخامس ش  6215تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  21101111وفً تارٌخ  66425برلم    

 كلٌة الصٌدلة الممطم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  66425، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     على حسن وشركائه -  21

 الحى الخامس ش كلٌة الصٌدلة الممطم  6215الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

وفً تارٌخ  66425 تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اٌه دبلٌو اٌه على حسن وشركائه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 الحى الخامس ش كلٌة الصٌدلة الممطم  6215تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  21101111

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اٌه دبلٌو اٌه عمرو فرحات وشرٌكه مع الؽاء السمه التجارٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  22

الحى الخامس ش  6215تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  21101111وفً تارٌخ  66425برلم    

 كلٌة الصٌدلة الممطم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  66425على حسن وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 الحى الخامس ش كلٌة الصٌدلة الممطم  6215/  الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح

وفً تارٌخ  66425تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اٌه دبلٌو اٌه على حسن وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 ة الممطم الحى الخامس ش كلٌة الصٌدل 6215تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  21101111

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  60165طلعت زٌنهم الزهرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 3ارض الجمعٌة راس سدر خلؾ مطعم الشبراوي شمه بالدور رلم /  3/2وصؾ الـتأشٌر:   ، أضافة فرع بالعنوان / فٌال رلم /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  62161، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    على سٌد بدوى وشرٌكه  -  26

 13131بلون  21الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة / مصنع كائن بالمنطمة الصناعٌة االولى بمدٌنة العبور ق 

ما هى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    نعدٌل االسم التجارى الى / على سٌد بدوى وشركاه مع بماء السمة التجارٌة ك -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة / مصنع كائن بالمنطمة الصناعٌة  21101111وفً تارٌخ  62161

 13131بلون  21االولى بمدٌنة العبور ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111تارٌخ  وفً 62161على سٌد بدوى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 13131بلون  21الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة / مصنع كائن بالمنطمة الصناعٌة االولى بمدٌنة العبور ق 

نعدٌل االسم التجارى الى / على سٌد بدوى وشركاه مع بماء السمة التجارٌة كما هى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  20

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة / مصنع كائن بالمنطمة الصناعٌة  21101111وفً تارٌخ  62161

 13131بلون  21االولى بمدٌنة العبور ق 

تم  21101111وفً تارٌخ  51810، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     1شركه عادل السٌد ابراهٌم مصطفً وشرٌكه  -  31

 الدور السابع بعد االرضى  26ش ابو سٌفٌن شمه رلم  31ل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل لعنوان لٌصبح /تعدٌ

تم  21101111وفً تارٌخ  51810، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     1شركه عادل السٌد ابراهٌم مصطفً وشرٌكه  -  31

 الدور السابع بعد االرضى  26ش ابو سٌفٌن شمه رلم  31ٌصبح /تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل لعنوان ل

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  60651دمحم مصطفى بهنسى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 الممطم  2ة الحً الثانً الهضبة الوسطً الدور االرضً شم 3431وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  51353دمحم مرسى على كماله وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 ( عمارات التملٌن راس سدر  241ال)  11شمة  32وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع عمارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  51353لٌدها برلم     دمحم مرسى على كماله وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك -  34

 ( عمارات التملٌن راس سدر  241ال)  11شمة  32وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع عمارة 

تم تعدٌل العنوان  21101116وفً تارٌخ  61413منى رشاد عبد الرشٌد وشرٌكٌها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

بالدوراالول بالعمارملن دمحمفتحى خفاجى برج خفاجى ارض الحرٌة ش بورسعٌد 4لـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/شمة , وصؾ ا

 بندربنى سوٌؾ وتعٌن السٌد/ تامر رجب توفٌك دمحم احمد لوره مدٌر للفرع

وفً تارٌخ  61413ٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/منى رشاد عبد الرشٌد وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك ل -  36

بالدوراالول بالعمارملن دمحمفتحى خفاجى برج 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/شمة  21101116

 خفاجى ارض الحرٌة ش بورسعٌد بندربنى سوٌؾ وتعٌن السٌد/ تامر رجب توفٌك دمحم احمد لوره مدٌر للفرع

وفً تارٌخ  61413جارى لٌصبح/ دمحم رجب توفٌك دمحم لوره وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم الت -  31

بالدوراالول بالعمارملن دمحمفتحى خفاجى برج 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/شمة  21101116

 سٌد/ تامر رجب توفٌك دمحم احمد لوره مدٌر للفرعخفاجى ارض الحرٌة ش بورسعٌد بندربنى سوٌؾ وتعٌن ال

وفً تارٌخ  61413تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ دمحم رجب توفٌك دمحم لوره وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  38

بالدوراالول بالعمارملن دمحمفتحى خفاجى برج 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/شمة  21101116

 ندربنى سوٌؾ وتعٌن السٌد/ تامر رجب توفٌك دمحم احمد لوره مدٌر للفرعخفاجى ارض الحرٌة ش بورسعٌد ب

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  16811رامى لٌون وهبه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  30

 علوي المعراج ال 63المجاورة الخامسة المنطمة  5185وصؾ الـتأشٌر:   ، نمل ممر الشركة لٌصبح / 

وفً تارٌخ  16811تعدٌل االسم لٌصبح / سامح فتحى دمحم عبدالحلٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

المعراج  63المجاورة الخامسة المنطمة  5185تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، نمل ممر الشركة لٌصبح /  21101116

 العلوي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  26261ه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم الماضى  وشركا -  41

 ش النزهه -عمارات رابعه المتمٌز  11الدور االول بعد االرضى بالعمار رلم  12الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  26261 امجد امٌن و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  42

 ش النزهه -عمارات رابعه المتمٌز  11الدور االول بعد االرضى بالعمار رلم  12الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شمه 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  26261شركة حماده عبد العاطى ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

 -عمارات رابعه المتمٌز  11الدور االول بعد االرضى بالعمار رلم  12العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شمه 

 ش النزهه

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  26261ٌاسر دمحم صبحى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 ش النزهه -عمارات رابعه المتمٌز  11الدور االول بعد االرضى بالعمار رلم  12الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شمه وصؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  26261دمحم الماضى  وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 ش النزهه -عمارات رابعه المتمٌز  11الدور االول بعد االرضى بالعمار رلم  12شمه  الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  26261امجد امٌن و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 ش النزهه -عمارات رابعه المتمٌز  11ر رلم الدور االول بعد االرضى بالعما 12الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شمه 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  26261شركة حماده عبد العاطى ابراهٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 -بعه المتمٌز عمارات را 11الدور االول بعد االرضى بالعمار رلم  12العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شمه 

 ش النزهه

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  26261ٌاسر دمحم صبحى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  48

 ش النزهه -عمارات رابعه المتمٌز  11الدور االول بعد االرضى بالعمار رلم  12وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شمه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  66468ل االسم التجارى لٌصبح / شركه كامل حسن المؽربى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌ -  40

ش احمد ندا متفرع من ش الشٌخ على عبد  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 21101111تارٌخ 

 213الرازق النزهه مٌدان الحجاز شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  66468بان وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ٌحٌى شع -  51

 213ش احمد ندا متفرع من ش الشٌخ على عبد الرازق النزهه مٌدان الحجاز شمه  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /

وفً  66468وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / شركه كامل حسن المؽربى -  51

ش احمد ندا متفرع من ش الشٌخ على عبد  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 21101111تارٌخ 

 213الرازق النزهه مٌدان الحجاز شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  66468  ٌحٌى شعبان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم   -  52

 213ش احمد ندا متفرع من ش الشٌخ على عبد الرازق النزهه مٌدان الحجاز شمه  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21101118وفً تارٌخ  65268جالل الكردانى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  53

  251ش  08الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /

تم  21101118وفً تارٌخ  60821تعدٌل االسم الى / احمد سمٌر السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

ة عمارة بنن مصر الدور ش الجنزورى من ش سلسبٌل الخازندار 13تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

 العباسٌة  10السادس شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101118وفً تارٌخ  60821صالح دمحم جبرٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 10شمة ش الجنزورى من ش سلسبٌل الخازندارة عمارة بنن مصر الدور السادس  13وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

 العباسٌة 

تعدٌل االسم التجارى الى / ولٌد فاروق ومحمود حماد وشركائهم مع بماء السمة التجارٌة كما هى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  56

بالعمار  3،2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / الشمتٌن  21101121وفً تارٌخ  64651لٌدها برلم    

 الممطم  5المنطمة ج المربع  6145سابما والممام على المطعة رلم  18/  3رلم 

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ  64651ولٌد فاروق ومحمود حماد وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

المنطمة  6145والممام على المطعة رلم سابما  18/  3بالعمار رلم  3،2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / الشمتٌن 

 الممطم  5ج المربع 

تعدٌل االسم التجارى الى / ولٌد فاروق ومحمود حماد وشركائهم مع بماء السمة التجارٌة كما هى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  58

بالدور  3بالعنوان / محل رلم  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع 21101121وفً تارٌخ  64651لٌدها برلم    

 لسم الممطم 0تمسٌم المنطمة د ش  511االرضى بالعمار الممام على المطعة 

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ  64651ولٌد فاروق ومحمود حماد وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  50

تمسٌم المنطمة د  511بالدور االرضى بالعمار الممام على المطعة  3ل رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / مح

 لسم الممطم 0ش 

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ  66316رامه سمٌر عبد الفتاح دمحم وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 البساتٌن  - 11شارع  58العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  44155حماد رزق حماد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  61

 ش استودٌو االهرام العمرانٌة  13وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101122وفً تارٌخ  44155دمحم حماد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  62

 ش استودٌو االهرام العمرانٌة  13الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101122وفً تارٌخ  44155دمحم حماد وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  63

 ش استودٌو االهرام العمرانٌة  13ئن بالعنوان / الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  44155حماد رزق حماد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  64

 ش استودٌو االهرام العمرانٌة  13وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101122وفً تارٌخ  44155توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     دمحم حماد وشرٌكه ، -  65

 ش استودٌو االهرام العمرانٌة  13الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21101122وفً تارٌخ  44155دمحم حماد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  66

 ش استودٌو االهرام العمرانٌة  13الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

وفً تارٌخ  14143م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1سولٌد كابٌتال لالستشارات المالٌه عن االوراق المالٌه ش -  61

أ برج سراى المعادى الوحده رلم  35تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل المركز العام للشركه لٌصبح/  21101124

 نٌل المعادى ب( بالدور الثالث كورنٌش ال11)

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  11112لوٌس حنا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  68

 النزهه -ش هارون الرشٌدى 66الدور االول فوق االرضً بالعمار  4الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  11112ٌطة ،  سبك لٌدها برلم    مٌنا ؼبلاير وشركاه ، توصٌة بس -  60

 النزهه -ش هارون الرشٌدى 66الدور االول فوق االرضً بالعمار  4الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124ٌخ وفً تار 11112اصبح / نبٌل ؼبلاير وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 النزهه -ش هارون الرشٌدى 66الدور االول فوق االرضً بالعمار  4وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  11112لوٌس حنا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 النزهه -ش هارون الرشٌدى 66الدور االول فوق االرضً بالعمار  4تعدٌل العنوان لٌصبح /شمة رلم  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  11112مٌنا ؼبلاير وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 النزهه -ش هارون الرشٌدى 66وق االرضً بالعمار الدور االول ف 4الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  11112اصبح / نبٌل ؼبلاير وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 النزهه -ش هارون الرشٌدى 66الدور االول فوق االرضً بالعمار  4وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  11112لوٌس حنا وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 النزهه -ش هارون الرشٌدى 66الدور االول فوق االرضً بالعمار  4الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  11112بك لٌدها برلم    مٌنا ؼبلاير وشركاه ، شركة تضامن ،  س -  15

 النزهه -ش هارون الرشٌدى 66الدور االول فوق االرضً بالعمار  4الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  11112اصبح / نبٌل ؼبلاير وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 النزهه -ش هارون الرشٌدى 66الدور االول فوق االرضً بالعمار  4وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  1502دمحم االعصر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 ش مصطفى صفوت حلوان  15فرع بالعنوان / الـتأشٌر:   ، اضافه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  1502دمحم االعصر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  18

 ش مصطفى صفوت حلوان  15الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

 21101124وفً تارٌخ  1502توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد االعصروشرٌكه ،  -  10

 ش مصطفى صفوت حلوان  15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  1502دمحم االعصر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  81

 ش مصطفى صفوت حلوان  15، اضافه فرع بالعنوان / الـتأشٌر:   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101124وفً تارٌخ  1502دمحم االعصر وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  81

 ش مصطفى صفوت حلوان  15الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

 21101124وفً تارٌخ  1502رٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد االعصروش -  82

 ش مصطفى صفوت حلوان  15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  53512عبدالعظٌم احمد سالم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  83

 بمنطمة الخدمات المركزٌة  56و 55و  54صؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان / لطعة و

وفً تارٌخ  65161نعدبل االسم التجارى لٌصبح / سالم احمد احمد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  84

الجٌزه بنشاط / مصنع  -الصؾ  -ان / عرب ابو ساعد تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنو 21101125

 لتصنٌع الكرتون والمنتجات الورلٌه بكافة انواعها وتعٌٌن السٌد / سالم احمد احمد احمد مدٌراً للفرع 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  65161جمال احمد الصؽٌر وشركاؤه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  85

الجٌزه بنشاط / مصنع لتصنٌع الكرتون والمنتجات الورلٌه  -الصؾ  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / عرب ابو ساعد وصؾ 

 بكافة انواعها وتعٌٌن السٌد / سالم احمد احمد احمد مدٌراً للفرع 

وفً تارٌخ  65161دها برلم    ، شركة تضامن ،  سبك لٌ 1تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / جمال احمد الصؽٌر وشرٌكه  -  86

الجٌزه بنشاط / مصنع  -الصؾ  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / عرب ابو ساعد  21101125

 لتصنٌع الكرتون والمنتجات الورلٌه بكافة انواعها وتعٌٌن السٌد / سالم احمد احمد احمد مدٌراً للفرع 

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  61121وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     صفوت ابراهٌم سٌد -  81

 شارع مكرم عبٌد مدٌنة نصر 44وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع / المحل الكائن بالدور االرضً بالعمار رلم 

وفً  61121ٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح / صفوت ابراهٌم سٌد وشركاه ، توص -  88

شارع  44تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع / المحل الكائن بالدور االرضً بالعمار رلم  21101128تارٌخ 

 مكرم عبٌد مدٌنة نصر

تم تعدٌل العنوان ,  21101128وفً تارٌخ  61121صفوت ابراهٌم سٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  80

 ش بستان لرٌش باب اللوق  1وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

وفً  61121تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح / صفوت ابراهٌم سٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  01

 ش بستان لرٌش باب اللوق  1فة فرع بالعنوان / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضا 21101128تارٌخ 

شركه االنوار اللحاق العماله المصرٌه بالخارج )شركة ذات مسئولٌة محدودة( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  01

الشركة السعودٌة  عمارات 13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الممرالرئٌسى الى/ 21101120وفً تارٌخ  11483

 النزهة -للتعمٌر 

وفً تارٌخ  11483شركه االنوار اللحاق العماله المصرٌه بالخارج والداخل ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  02

 نزهة ال-عمارات الشركة السعودٌة للتعمٌر  13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الممرالرئٌسى الى/ 21101120

وفً تارٌخ  12845تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / ؼاده شورى وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  03

  115ب  162ش 11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركة لٌصبح /  21101120

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101120وفً تارٌخ  12845دمحم كامل وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  04

  115ب  162ش 11الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركة لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  83101سامً أمٌن مسعود وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  05

 الصالحٌن م الفسطاط  ش رٌاض 0وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101120وفً تارٌخ  48488احمد حسن وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  06

 الدور االول المنٌل 1ش الهلباوى شمة رلم  11الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  81326تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الجوهرى وشرٌكته للتجاره والتؽلٌؾ ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  01

 فٌصل -ش الشٌشٌنى المرٌوطٌه  81تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 21101120تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان  21101120وفً تارٌخ  81326ة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    الجمل وشرٌكه للتجاره والتسوٌك ، شرك -  08

 فٌصل -ش الشٌشٌنى المرٌوطٌه  81, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

وفً  81326تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الجوهرى وشرٌكته للتجاره والتؽلٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  00

 فٌصل -ش الشٌشٌنى المرٌوطٌه  81تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 21101120ارٌخ ت

تم تعدٌل  21101120وفً تارٌخ  81326الجمل وشرٌكه للتجاره والتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 فٌصل -ش الشٌشٌنى المرٌوطٌه  81/ العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان

وفً  81326تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الجوهرى وشرٌكته للتجاره والتؽلٌؾ ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 عمارات الهبابة  -ش الجزائر  511س  0تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم  21101131تارٌخ 

تم تعدٌل  21101131وفً تارٌخ  81326شرٌكه للتجاره والتسوٌك ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    الجمل و -  112

 عمارات الهبابة  -ش الجزائر  511س  0العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

وفً  81326ها برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الجوهرى وشرٌكته للتجاره والتؽلٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌد -  113

 عمارات الهبابة  -ش الجزائر  511س  0تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم  21101131تارٌخ 

تم تعدٌل  21101131وفً تارٌخ  81326الجمل وشرٌكه للتجاره والتسوٌك ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

 عمارات الهبابة  -ش الجزائر  511س  0رلم  العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار

تم  21101131وفً تارٌخ  81101م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1شركة مصر لراس المال المخاطر ش -  115

 -كٌة المرٌة الذ -الجهه الؽربٌة  A 25 - B 111تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل مركز ادارة الشركة الرئٌسً الً / 

 طرٌك الماهرة االسكندارٌة الصحراوي  

تم تعدٌل  21101131وفً تارٌخ  64345دمحم عبدهللا دمحم عبد المعطى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  116

 المناخ العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /الضواحى منطمة ارض الصناعات الخفٌفة بالمابوطى 

تم تعدٌل  21101131وفً تارٌخ  61628ٌحٌى دمحم احمد اسماعٌل وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 الزمالن  -أ شارع بهجت علً  2بالعمار رلم /  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركة لٌصبح / الشمه رلم / 

وفً تارٌخ  61628ح/ٌحى دمحم احمد اسماعٌل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصب -  118

أ شارع بهجت  2بالعمار رلم /  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركة لٌصبح / الشمه رلم /  21101131

 الزمالن  -علً 

تم تعدٌل  21101131وفً تارٌخ  61628بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ٌحٌى دمحم احمد اسماعٌل وشركاه ، توصٌة  -  110

 الزمالن  -أ شارع بهجت علً  2بالعمار رلم /  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركة لٌصبح / الشمه رلم / 

وفً تارٌخ  61628لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ٌحى دمحم احمد اسماعٌل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  111

أ شارع بهجت  2بالعمار رلم /  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركة لٌصبح / الشمه رلم /  21101131

 الزمالن  -علً 

العنوان , تم تعدٌل  21101131وفً تارٌخ  40541عماد حلمى فرج وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  111

وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع  من منتجع موفٌنبٌن الجونه الؽردله البحر االحمرالى  لرٌة ٌوتوبٌا بٌتش كلوب مدٌنه 

 المصٌر وتعٌن السٌد عادل لبٌب ٌوسؾ معوض مدٌر للفرع وتعدٌل الفرع الكائن لرٌه ٌوتوبٌا بٌتش كلوب مدٌنه ا

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  40541شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     عماد حلمى فرج وشرٌكه ، -  112

الؽاء الفرع  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الكائن/ لرٌه ٌوتوبٌا بٌتش كلوب مدٌنه المصٌر الى منتجع موفٌنبن الجونه ا

 البحر االحمر  الكائن بالعنوان منتجع موفٌنبٌن الجونه مدٌنه الؽردله  محافظه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  40541عماد حلمى فرج وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  113

 أ الخلٌفة المأمون 46وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركة لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  68416دمحم جمال عثمان وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  114

 ش لطٌؾ مصطفى صفوت حلوان 41بالعمار رلم  35وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / المحل رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  32256اط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   ماجده دمحم دمحم حجاج وشركائها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نش -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111

وفً تارٌخ  32256محمود حسٌن محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 ةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌط21101111

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد منٌر احمد عزام وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /  االستٌراد والتصدٌر  -  3

 61133( ،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  10والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا المجموعة 

 عدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم ت21101111وفً تارٌخ 

عمرو عبدالنبى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات  -  4

تم تعدٌل 21101111وفً تارٌخ  61133( ،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  10العمومٌة ) فٌما عدا المجموعة 

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد منٌر احمد عزام وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /  االستٌراد والتصدٌر  -  5

 61133لٌدها برلم   ( ،  سبك  6من المجموعة  36والفمرة  10والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا المجموعة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111وفً تارٌخ 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد منٌر احمد عزام وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /  االستٌراد والتصدٌر  -  6

 61133( ،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  10والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا المجموعة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ 

عمرو عبدالنبى وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات  -  1

تم تعدٌل 21101111وفً تارٌخ  61133( ،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  10العمومٌة ) فٌما عدا المجموعة 

 نالنشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضام

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد منٌر احمد عزام وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /  االستٌراد والتصدٌر  -  8

 61133( ،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  10والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا المجموعة 

 ٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعد21101111وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  13055هٌثم مصطفً دمحم وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  0

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111

صبح / أعمال المماوالت العامة واالنشاءات المعدنٌة ٌوسؾ الزرٌمى وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌ -  11

،  سبك لٌدها برلم    1والخرسانٌة والتشطٌبات المعمارٌة والمنشأت الرٌاضٌة وتورٌد وتركٌب وتنفٌذ كافة مستلزماتها والتصدٌر 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101112وفً تارٌخ  61835



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / أعمال المماوالت العامة واالنشاءات المعدنٌة ٌوسؾ الزرٌمى وشر -  11

،  سبك لٌدها برلم    1والخرسانٌة والتشطٌبات المعمارٌة والمنشأت الرٌاضٌة وتورٌد وتركٌب وتنفٌذ كافة مستلزماتها والتصدٌر 

 ٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش21101112وفً تارٌخ  61835

ٌاسر حسٌن حسان وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تورٌدات عمومٌة وتركٌب أنظمة المرالبة  -  12

وأنظمة بصمة صوتٌة وأنظمة أنتركم وأنظمة حضور وأنصراؾ ونظام أنذار سرلة ونظام أنذار حرٌك ) فٌما عدا الكامٌرات 

وفً تارٌخ  18020،  سبك لٌدها برلم    1والكمبٌوتر وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة ( الالسلكٌة وخدمات االنترنت 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101112

، شركة تضامن  أضافه نشاط  1تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / عبدالرحمن علً مسلم وشرٌكه مع بماء السمة التجارٌة كما هً  -  13

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101113وفً تارٌخ  13181،  سبك لٌدها برلم    1ع المواد الؽذائٌة الً نشاط الشركة / تصنٌ

 التأشٌر:  شركة تضامن

،  سبك لٌدها  1عبد الرحمن على مسلم وشرٌكه ، شركة تضامن  أضافه نشاط / تصنٌع المواد الؽذائٌة الً نشاط الشركة  -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101113ٌخ وفً تار 13181برلم   

، توصٌة بسٌطة  أضافه نشاط  1تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / عبدالرحمن علً مسلم وشرٌكه مع بماء السمة التجارٌة كما هً  -  15

م تعدٌل النشاط , وصؾ ت21101113وفً تارٌخ  13181،  سبك لٌدها برلم    1/ تصنٌع المواد الؽذائٌة الً نشاط الشركة 

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

،  سبك لٌدها  1عبد الرحمن على مسلم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  أضافه نشاط / تصنٌع المواد الؽذائٌة الً نشاط الشركة  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101113وفً تارٌخ  13181برلم   

د عوض وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدي النشاط لٌصبح /االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه دمحم عبدالبارى احم -  11

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101113وفً تارٌخ  64452واستٌراد المطهرات و المستلزمات الطبٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

تعدٌل ؼرض الشركة /  ادارة الشبكات االلكترونٌة والتورٌدات العمومٌة احمد اسماعٌل حامد وشركة ، شركة تضامن   -  18

وفً تارٌخ  64451والمماوالت العمومٌة فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص االزمة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101111

ٌن حمدي احمد عنبر وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /  االستٌراد والتصدٌر تعدٌل االسم لٌصبح /بهاء الد -  10

من  36والفمرة  10والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة  )فٌما عدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته وفٌما عدا المجموعة 

الزراعٌة ونباتات ونخٌل الزٌنة ومستلزماتها والزهور ومستلزملتها ( وتجارة الخضار والفاكهة والشتالت والتماوى  6المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21101111وفً تارٌخ  61031واالسمدة والمخصبات الزراعٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

اد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات دمحم دمحم عبد العزٌز وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /  االستٌر -  21

( وتجارة الخضار  6من المجموعة  36والفمرة  10العمومٌة  )فٌما عدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته وفٌما عدا المجموعة 

والمخصبات الزراعٌة ،   والفاكهة والشتالت والتماوى الزراعٌة ونباتات ونخٌل الزٌنة ومستلزماتها والزهور ومستلزملتها واالسمدة

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111وفً تارٌخ  61031سبك لٌدها برلم   

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/شركة علٌاء حمدى احمد عنبر وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /  االستٌراد  -  21

 10ٌدات العمومٌة  )فٌما عدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته وفٌما عدا المجموعة والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتور

( وتجارة الخضار والفاكهة والشتالت والتماوى الزراعٌة ونباتات ونخٌل الزٌنة ومستلزماتها والزهور  6من المجموعة  36والفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  61031  ومستلزملتها واالسمدة والمخصبات الزراعٌة ،  سبك لٌدها برلم 

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

هٌثم ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ الً نشاط الشركة / تجمٌع اجهزة االمان بالمعدات الثمٌلة ومعدات الرفع فٌما  -  22

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101118وفً تارٌخ  50420عدا االنترنت بعد الحصول علً التراخٌص االزمة ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 81186شركة احمد شعبان عبدالنبى وخالد شعبان عبدالنبى ، شركة تضامن  اضافة نشاط/التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101118وفً تارٌخ 

،  سبك  1ود وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط /تصنٌع وتجمٌع وتؽلٌؾ مستلزمات طبٌة وبالستٌن نسرٌن دمحم محم -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101118وفً تارٌخ  12563لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  61111دها برلم   عز الدٌن اسماعٌل وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌ -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101111

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مصطفى محى الدٌن المصرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد من ؼرض  -  26

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  38213الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

مصطفى محى الدٌن المصري وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111وفً تارٌخ  38213

ستٌراد من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   مصطفى محى الدٌن المصرى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط اال -  28

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111وفً تارٌخ  38213

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مصطفى محى الدٌن المصرى وشركاه مع بماء السمة التجارٌة كما هى ، توصٌة بسٌطة   -  20

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101111وفً تارٌخ  38213بك لٌدها برلم   حذؾ نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة ،  س

 توصٌة بسٌطة

، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر من ؼرض الشركه لٌصبح النشاط تجارة  1احمد سٌد عباس وشركاه  -  31

تم تعدٌل النشاط , 21101111وفً تارٌخ  56061برلم   المالبس الجاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها ،  سبك لٌدها 

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

سٌد عباس ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر من ؼرض الشركه لٌصبح النشاط تجارة  -  31

تم تعدٌل النشاط , 21101111وفً تارٌخ  56061المالبس الجاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر من ؼرض الشركه لٌصبح النشاط تجارة  1احمد سٌد عباس وشركاه  -  32

تم تعدٌل النشاط , 21101111ارٌخ وفً ت 56061المالبس الجاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

سٌد عباس ابراهٌم وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر من ؼرض الشركه لٌصبح النشاط تجارة  -  33

تم تعدٌل النشاط , 21101111وفً تارٌخ  56061المالبس الجاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  15024عماد ابو الفتوح فؤاد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ الى النشاط / توزٌع االؼذٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101114

مزاولة نشاط البٌع  -8م ، شركة مساهمة  والفندلى 1م1صبور ش-للتنمٌه العمارٌه  تعدٌا اسم الشركه لٌصبح/ شركة االهلى -  35

المٌام بكافة اعمال التورٌدات والمماوالت العامه وشراء وبٌع وتاجٌر  كافة انواع  -11مزاولة نشاط االٌجار التموٌلى  -0التاجٌرى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21101115رٌخ وفً تا 24112ومهمات ومعدات ومواد البناء ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

مزاولة نشاط االٌجار  -0مزاولة نشاط البٌع التاجٌرى  -8شركة االهلى للتنمٌة العمارٌة ش . م . م ، شركة مساهمة  والفندلى  -  36

المٌام بكافة اعمال التورٌدات والمماوالت العامه وشراء وبٌع وتاجٌر  كافة انواع ومهمات ومعدات ومواد البناء ،   -11التموٌلى 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21101115وفً تارٌخ  24112   سبك لٌدها برلم

مزاولة نشاط البٌع  -8م ، شركة مساهمة  والفندلى 1م1صبور ش-تعدٌا اسم الشركه لٌصبح/ شركة االهلى للتنمٌه العمارٌه  -  31

ٌدات والمماوالت العامه وشراء وبٌع وتاجٌر  كافة انواع المٌام بكافة اعمال التور -11مزاولة نشاط االٌجار التموٌلى  -0التاجٌرى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21101115وفً تارٌخ  24112ومهمات ومعدات ومواد البناء ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

مزاولة نشاط االٌجار  -0ع التاجٌرى مزاولة نشاط البٌ -8شركة االهلى للتنمٌة العمارٌة ش . م . م ، شركة مساهمة  والفندلى  -  38

المٌام بكافة اعمال التورٌدات والمماوالت العامه وشراء وبٌع وتاجٌر  كافة انواع ومهمات ومعدات ومواد البناء ،   -11التموٌلى 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21101115وفً تارٌخ  24112سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  10184شركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ الى النشاط / الخدمات الحكومٌة ،  سبك لٌدها برلم   دمحم ناجى و -  30

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101115

لمة م ، شركة مساهمة  المٌام بجمٌع االعمال المتع1م1صبور ش-تعدٌا اسم الشركه لٌصبح/ شركة االهلى للتنمٌه العمارٌه  -  41

والسٌاحة واالستثمار وفما للمجاالت الواردة بالمانون ولها على االخص ان تموم   بمشروعات التعمٌر والتنمٌة العمارٌه واالسكان

وتشٌٌد المبانى ومدها   شراء وتملن االراضى فٌما عدا االراضى الصحراوٌة وتمسٌمها وبٌعها وتعمٌرها - 1 -باالعمال االتٌة :

بناء الوحدات السكنٌة بمستوٌاتها وانواعها المختلفة وكذا مبانى الخدمات العامة من اسواق وجراجات -2لها بالمرافك الالزمة 

وفً تارٌخ  24112العمل فى مجال التنمٌة والتعمٌر السٌاحى ،  سبك لٌدها برلم   -3ومسارح ودور سنٌما وخدمات تعٌلٌمة 

 اهمةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مس21101115

شركة االهلى للتنمٌة العمارٌة ش . م . م ، شركة مساهمة  المٌام بجمٌع االعمال المتعلمة بمشروعات التعمٌر والتنمٌة العمارٌه  -  41

شراء وتملن  - 1 -والسٌاحة واالستثمار وفما للمجاالت الواردة بالمانون ولها على االخص ان تموم باالعمال االتٌة :  واالسكان

بناء الوحدات -2وتشٌٌد المبانى ومدها بالمرافك الالزمة لها   فٌما عدا االراضى الصحراوٌة وتمسٌمها وبٌعها وتعمٌرهااالراضى 

-3السكنٌة بمستوٌاتها وانواعها المختلفة وكذا مبانى الخدمات العامة من اسواق وجراجات ومسارح ودور سنٌما وخدمات تعٌلٌمة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101115وفً تارٌخ  24112السٌاحى ،  سبك لٌدها برلم   العمل فى مجال التنمٌة والتعمٌر 

 شركة مساهمة

م ، شركة مساهمة  المٌام بجمٌع االعمال المتعلمة 1م1صبور ش-تعدٌا اسم الشركه لٌصبح/ شركة االهلى للتنمٌه العمارٌه  -  42

والسٌاحة واالستثمار وفما للمجاالت الواردة بالمانون ولها على االخص ان تموم   بمشروعات التعمٌر والتنمٌة العمارٌه واالسكان

وتشٌٌد المبانى ومدها   شراء وتملن االراضى فٌما عدا االراضى الصحراوٌة وتمسٌمها وبٌعها وتعمٌرها - 1 -باالعمال االتٌة :

لمختلفة وكذا مبانى الخدمات العامة من اسواق وجراجات بناء الوحدات السكنٌة بمستوٌاتها وانواعها ا-2بالمرافك الالزمة لها 

وفً تارٌخ  24112العمل فى مجال التنمٌة والتعمٌر السٌاحى ،  سبك لٌدها برلم   -3ومسارح ودور سنٌما وخدمات تعٌلٌمة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21101115

م ، شركة مساهمة  المٌام بجمٌع االعمال المتعلمة بمشروعات التعمٌر والتنمٌة العمارٌه شركة االهلى للتنمٌة العمارٌة ش . م .  -  43

شراء وتملن  - 1 -والسٌاحة واالستثمار وفما للمجاالت الواردة بالمانون ولها على االخص ان تموم باالعمال االتٌة :  واالسكان

بناء الوحدات -2وتشٌٌد المبانى ومدها بالمرافك الالزمة لها   رهااالراضى فٌما عدا االراضى الصحراوٌة وتمسٌمها وبٌعها وتعمٌ

-3السكنٌة بمستوٌاتها وانواعها المختلفة وكذا مبانى الخدمات العامة من اسواق وجراجات ومسارح ودور سنٌما وخدمات تعٌلٌمة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101115وفً تارٌخ  24112العمل فى مجال التنمٌة والتعمٌر السٌاحى ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

م ، شركة مساهمة  من تملن وانشاء المنشات 1م1صبور ش-تعدٌا اسم الشركه لٌصبح/ شركة االهلى للتنمٌه العمارٌه  -  44

لتى تمٌمها الشركة او تملن وتاجٌر وادارة وصٌانة المبانى ا-4السٌاحٌة من فنادق واجنحه فندلٌه ولرى سٌاحٌه وموتٌالت ومنتجعات 

المٌام باعمال الوكالة التجارٌة واالعمال الصناعٌة والزراعٌة والعمارٌة المتعلمة بؽرض الشركة واستصالح االراضى -5تمٌمها الؽٌر 

مختلفة تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌه ودراسات الجدوى االلتصادٌة وتمٌٌم االصول واالشراؾ الفنى واالدارى للمشروعات ال -6

وفً تارٌخ  24112انشاء واعداد مراكز ومعاهد التدرٌب الالزمة للنشاط العمارى والسٌاحى ،  سبك لٌدها برلم   -1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21101115

ن فنادق واجنحه فندلٌه ولرى شركة االهلى للتنمٌة العمارٌة ش . م . م ، شركة مساهمة  من تملن وانشاء المنشات السٌاحٌة م -  45

المٌام باعمال الوكالة -5تملن وتاجٌر وادارة وصٌانة المبانى التى تمٌمها الشركة او تمٌمها الؽٌر -4سٌاحٌه وموتٌالت ومنتجعات 

ٌة تمدٌم االستشارات الفن -6التجارٌة واالعمال الصناعٌة والزراعٌة والعمارٌة المتعلمة بؽرض الشركة واستصالح االراضى 

انشاء واعداد مراكز -1والهندسٌه ودراسات الجدوى االلتصادٌة وتمٌٌم االصول واالشراؾ الفنى واالدارى للمشروعات المختلفة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  24112ومعاهد التدرٌب الالزمة للنشاط العمارى والسٌاحى ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة مساهمة

م ، شركة مساهمة  من تملن وانشاء المنشات 1م1صبور ش-تعدٌا اسم الشركه لٌصبح/ شركة االهلى للتنمٌه العمارٌه  -  46

تملن وتاجٌر وادارة وصٌانة المبانى التى تمٌمها الشركة او -4السٌاحٌة من فنادق واجنحه فندلٌه ولرى سٌاحٌه وموتٌالت ومنتجعات 

وكالة التجارٌة واالعمال الصناعٌة والزراعٌة والعمارٌة المتعلمة بؽرض الشركة واستصالح االراضى المٌام باعمال ال-5تمٌمها الؽٌر 

تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌه ودراسات الجدوى االلتصادٌة وتمٌٌم االصول واالشراؾ الفنى واالدارى للمشروعات المختلفة  -6

وفً تارٌخ  24112لنشاط العمارى والسٌاحى ،  سبك لٌدها برلم   انشاء واعداد مراكز ومعاهد التدرٌب الالزمة ل-1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة21101115

شركة االهلى للتنمٌة العمارٌة ش . م . م ، شركة مساهمة  من تملن وانشاء المنشات السٌاحٌة من فنادق واجنحه فندلٌه ولرى  -  41

المٌام باعمال الوكالة -5تملن وتاجٌر وادارة وصٌانة المبانى التى تمٌمها الشركة او تمٌمها الؽٌر -4سٌاحٌه وموتٌالت ومنتجعات 

تمدٌم االستشارات الفنٌة  -6التجارٌة واالعمال الصناعٌة والزراعٌة والعمارٌة المتعلمة بؽرض الشركة واستصالح االراضى 

انشاء واعداد مراكز -1واالشراؾ الفنى واالدارى للمشروعات المختلفة  والهندسٌه ودراسات الجدوى االلتصادٌة وتمٌٌم االصول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  24112ومعاهد التدرٌب الالزمة للنشاط العمارى والسٌاحى ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة مساهمة

وفً  52631ؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   محمود دمحم دمحم عبدالعاطً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ال -  48

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111تارٌخ 

تعدٌل اسم الشركه لٌصبح/ دمحم ابراهٌم صبره وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  40

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111وفً تارٌخ  52631

جالل الكردانى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / اداره وتاجٌر المطاعم السٌاحٌه والؽٌر السٌاحٌه ،  سبك  -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101118وفً تارٌخ  65268لٌدها برلم   

عدٌل االسم التجارى الى / نبوٌة عباس دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى / استٌراد وتصدٌر مواد ؼذائٌة وبٌع ت -  51

تم تعدٌل 21101121وفً تارٌخ  61014اللحوم المجمدة فٌما عدا ثالجة حفظ وتبرٌد وتعبئة اللحوم المجمدة ،  سبك لٌدها برلم   

 ٌة بسٌطةالنشاط , وصؾ التأشٌر:  توص

نبوٌة عباس دمحم وشرٌكاها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى / استٌراد وتصدٌر مواد ؼذائٌة وبٌع اللحوم المجمدة فٌما عدا  -  52

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21101121وفً تارٌخ  61014ثالجة حفظ وتبرٌد وتعبئة اللحوم المجمدة ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عالء فهٌم دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / التورٌد والتصدٌر فً الجهزة  -  53

الطبٌه والكهربائٌة وااللكترونٌة والمستلزمات الطبٌة والمستحضرات وتجهٌز المستشفٌات والمراكز الطبٌة المتخصصة والتوكٌالت 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101121وفً تارٌخ  81311دوٌة ،  سبك لٌدها برلم   التجارٌة فٌما عدا اال

دمحم جمعة جمعة وشركاة ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / التورٌد والتصدٌر فً الجهزة الطبٌه والكهربائٌة  -  54

ستشفٌات والمراكز الطبٌة المتخصصة والتوكٌالت التجارٌة فٌما عدا وااللكترونٌة والمستلزمات الطبٌة والمستحضرات وتجهٌز الم

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101121وفً تارٌخ  81311االدوٌة ،  سبك لٌدها برلم   

،  سبك لٌدها تعدٌل االسم التجارى الى / سامى وسٌلى عازر وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / الرحالت الداخلٌة  -  55

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101121وفً تارٌخ  83140برلم   

وفً تارٌخ  83140سامى وسٌلى عازر وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط / الرحالت الداخلٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  56

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101121

د رزق حماد وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل الؽرض لٌصبح/تجارة الخامات المعدنٌة والتورٌدات العمومٌة ومواد البناء حما -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101122وفً تارٌخ  44155،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خامات المعدنٌة والتورٌدات العمومٌة ومواد البناء ،  سبك دمحم حماد وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل الؽرض لٌصبح/تجارة ال -  58

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101122وفً تارٌخ  44155لٌدها برلم   

دمحم حماد وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل الؽرض لٌصبح/تجارة الخامات المعدنٌة والتورٌدات العمومٌة ومواد البناء ،  سبك  -  50

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101122وفً تارٌخ  44155دها برلم   لٌ

حماد رزق حماد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل الؽرض لٌصبح/تجارة الخامات المعدنٌة والتورٌدات العمومٌة ومواد البناء  -  61

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , 21101122وفً تارٌخ  44155،  سبك لٌدها برلم   

دمحم حماد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل الؽرض لٌصبح/تجارة الخامات المعدنٌة والتورٌدات العمومٌة ومواد البناء ،  سبك  -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101122وفً تارٌخ  44155لٌدها برلم   

ة بسٌطة  تعدٌل الؽرض لٌصبح/تجارة الخامات المعدنٌة والتورٌدات العمومٌة ومواد البناء ،  دمحم حماد وشرٌكته ، توصٌ -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101122وفً تارٌخ  44155سبك لٌدها برلم   

تم 21101124وفً تارٌخ  1502،  سبك لٌدها برلم    1دمحم االعصر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط المماوالت -  63

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم 21101124وفً تارٌخ  1502،  سبك لٌدها برلم    1دمحم االعصر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط المماوالت -  64

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 1502،  سبك لٌدها برلم    1تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد االعصروشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط المماوالت -  65

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101124وفً تارٌخ 

تم 21101124وفً تارٌخ  1502،  سبك لٌدها برلم    1دمحم االعصر وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط المماوالت -  66

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

تم 21101124وفً تارٌخ  1502،  سبك لٌدها برلم    1دمحم االعصر وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط المماوالت -  61

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

 1502،  سبك لٌدها برلم    1روشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط المماوالتتعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد االعص -  68

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101124وفً تارٌخ 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم دمحم حسٌن عابدٌن وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ تجارة وتورٌد وتركٌب لطع  -  60

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101124وفً تارٌخ  62012ات ،  سبك لٌدها برلم   ؼٌار السٌار

تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم دمحم حسٌن عابدٌن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ تجارة وتورٌد وتركٌب لطع ؼٌار  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101124وفً تارٌخ  62012السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   

شركة دمحم دمحم حسٌن عابدٌن ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ تجارة وتورٌد وتركٌب لطع ؼٌار السٌارات ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101124وفً تارٌخ  62012

وفً تارٌخ  41001،  سبك لٌدها برلم    1وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر حسن دمحم محبوب  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101124

هزة الشركة المصرٌة النظمة االعمال المتمدمة ، شركة مساهمة  العمل فى كافة المجاالت المتعلمة باالالت والمعدات واج -  13

االلكترونٌة واالجهزة المكمله لها   االلكترونٌة وما ٌتعلك بمستلزماتها ولطع ؼٌارها وتمدٌم وتجمٌع االجهزة والمعدات  الحاسبات

االستشارات فً مجال تشؽٌل وصٌانة جمٌع انواع الحاسبات وكذلن اعداد وتجهٌز صاالت   وتصمٌم االنظمة واعداد البرامج وتمدٌم

ونٌة وتشؽٌلها وصٌانتها سواء لحساب الشركة او لحساب الؽٌر واعداد وتنفٌذ االشراؾ على برامج التدرٌب الحاسبات االلكتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101124وفً تارٌخ  21312المتعلمة باالجهزة االلكترونٌة واالستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة مساهمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نظمة االعمال المتمدمة ، شركة مساهمة  فٌما ٌتعلك بنشاط الشركه اعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم الشركة المصرٌة ال -  14

للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ انواعها واعمال انتج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم 

وانتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبٌانات وادخال  المعلومات االلكترونٌه وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها

البٌانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌه واعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات والامة وتشؽٌل وصٌانة 

تم تعدٌل النشاط , 21101124وفً تارٌخ  21312 شبكات نمل الصوت والصوره والمعلومات المكتوبه وتمدٌم ،  سبك لٌدها برلم  

 وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

الشركة المصرٌة النظمة االعمال المتمدمة ، شركة مساهمة  خدمات المٌمه المضافه وخدمات االنترنت بعد الحصول على  -  15

مصلحة او تشترن باى وجه من الوجوة مع ترخٌص من الجهات المعنٌه وفما للموانٌن المعمول بها وٌجوز للشركة ان تكون لها 

الهٌئات والمنشات التى تزاول اعمال شبٌه باعمالها او التى لد تعاونها لتحمٌك ؼراضها فى مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج 

تم 21101124ارٌخ وفً ت 21312فٌها او تشترٌها او تلحمها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة مساهمة

 36226ٌاسر كرمى شلبى وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / خدمات النظافه ،  سبك لٌدها برلم    -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101125وفً تارٌخ 

 48186بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    فكري شاهٌن وشركاه ، توصٌة -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101128وفً تارٌخ 

شركة  الجالد للتجاره ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / صناعة تحوٌل الورق  والمماوالت العمومٌة والتورٌدات  -  18

لعامة فٌما عدا اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتةوفٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه بموجب موافمة امنٌة رلم ا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101128وفً تارٌخ  36412،  سبك لٌدها برلم    2110لسنة  231

حى عرفه الجالد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / صناعة تحوٌل الورق  تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/دمحم ٌ -  10

والمماوالت العمومٌة والتورٌدات العامة فٌما عدا اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتةوفٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص 

تم تعدٌل النشاط , 21101128وفً تارٌخ  36412   ،  سبك لٌدها برلم 2110لسنة  231الالزمه بموجب موافمة امنٌة رلم 

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  48488احمد حسن وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  81

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101120

ح / ؼاده شورى وشرٌكها ، شركة تضامن  تسوٌك وتجارة واكسسوارات الكمبٌوتر )فٌما عدا تعدٌل االسم التجارى لٌصب -  81

صادر  2110/1/1على  3563اصدار الصحؾ والجالت وانترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( بموافمة امنٌة رلم 

 صؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , و21101120وفً تارٌخ  12845،  سبك لٌدها برلم    2110/213

دمحم كامل وشركاه ، شركة تضامن  تسوٌك وتجارة واكسسوارات الكمبٌوتر )فٌما عدا اصدار الصحؾ والجالت وانترنت  -  82

،  سبك لٌدها برلم    2110/213صادر  2110/1/1على  3563وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( بموافمة امنٌة رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101120وفً تارٌخ  12845

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الجوهرى وشرٌكته للتجاره والتؽلٌؾ ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /  تجار اللحوم  -  83

وفً تارٌخ  81326رلم   الحمراء والبٌضاء واالسمان الطازجه والمبرده والمواد الؽذائٌه والتعبئه والتؽلٌؾ ،  سبك لٌدها ب

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101120

الجمل وشرٌكه للتجاره والتسوٌك ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /  تجار اللحوم الحمراء والبٌضاء واالسمان  -  84

تم تعدٌل النشاط , 21101120وفً تارٌخ  81326الطازجه والمبرده والمواد الؽذائٌه والتعبئه والتؽلٌؾ ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الجوهرى وشرٌكته للتجاره والتؽلٌؾ ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /  تجار اللحوم  -  85

وفً تارٌخ  81326لٌؾ ،  سبك لٌدها برلم   الحمراء والبٌضاء واالسمان الطازجه والمبرده والمواد الؽذائٌه والتعبئه والتؽ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101120



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الجمل وشرٌكه للتجاره والتسوٌك ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /  تجار اللحوم الحمراء والبٌضاء واالسمان  -  86

تم تعدٌل النشاط , 21101120وفً تارٌخ  81326سبك لٌدها برلم     الطازجه والمبرده والمواد الؽذائٌه والتعبئه والتؽلٌؾ ،

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً  68416دمحم جمال عثمان وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  81

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21101131تارٌخ 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  81458، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    1تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / احمد دمحم سعٌد احمد وشرٌكه  -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21101118

وفً تارٌخ  81458، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    1د دمحم سعٌد احمد وشرٌكه تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / احم -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21101118

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21101111وفً تارٌخ  11831احمد دمحم احمد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101113وفً تارٌخ  13281احمد ابوالمكارم حامد بندارى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 نوصؾ التأشٌر: شركة تضام

وفً تارٌخ  13281تعدٌل اسم الشركه لٌصبح / شركه زكرٌا عبد الفتاح محمود النجار وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن21101113

تم تعدٌل 21101111تارٌخ  وفً 82480ورثة حسن سلٌمان حسن دمحم )دمحم حسن سلٌمان حسن وشركاه( ، سبك لٌدها برلم    -  4

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21101118وفً تارٌخ  81458وائل دمحم على عبدالواحد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم 21101120وفً تارٌخ  81326والتؽلٌؾ ، سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الجوهرى وشرٌكته للتجاره  -  6

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21101120وفً تارٌخ  81326الجمل وشرٌكه للتجاره والتسوٌك ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 االسم والسمة     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل اسم الشركه  13281توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101113،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح / شركه زكرٌا عبد الفتاح محمود النجار وشركاه

الى: تعدٌل اسم الشركه  13281تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   شركة تضامن  21101113،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح / شركه زكرٌا عبد الفتاح محمود النجار وشركاه

الى: اندماج شركة  12554ذات مسئولٌة محدودة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101113،  فى تارٌخ :   -  3

ٌونى  -م فى شركة المتحدة للحبوب 1م1استثمار الماهرة ش 134جستكو سجل تجارى رلم  -والنمل النهرى تداول عموم البضائع 

 جرٌن

الى: اندماج شركة تداول  12554شركة مساهمة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101113،  فى تارٌخ :   -  4

 ٌونى جرٌن -م فى شركة المتحدة للحبوب 1م1استثمار الماهرة ش 134رلم جستكو سجل تجارى  -عموم البضائع والنمل النهرى 

الى: تعدٌل االسم التجارى  14101توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101114،  فى تارٌخ :   -  5

 لٌصبح / عصام ٌحٌى امٌن ابراهٌم وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  14101امن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تض  21101114،  فى تارٌخ :   -  6

 لٌصبح / عصام ٌحٌى امٌن ابراهٌم وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  40213شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101110،  فى تارٌخ :   -  1

 رٌكهلٌصبح / صالح جابر امٌن وش

الى: شركة دسوق بترولٌم  83384شركة مساهمة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  8

 2114لسنة  6واالتفالٌه الصادره بالمانون رلم  2110لسنة  842م طبما لمرار وزٌر البترول رلم 1م1كومبانى " بترو دسوق " ش

الى: تعدٌل االسم التجارى  38213توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  0

 لٌصبح / مصطفى محى الدٌن المصرى وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  11811توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  11

 حمد مصطفى احمد عبد الفتاح وشرٌكهلٌصبح/ ا

الى: تعدٌل اسم الشركة  43463شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101115،  فى تارٌخ :   -  11

 لٌصبح / اٌفٌت بشرى وشرٌكها

الى: تعدٌل اسم الشركة  43463لم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر  21101115،  فى تارٌخ :   -  12

 لٌصبح / اٌفٌت بشرى وشرٌكها

الى: تعدٌا اسم الشركه  24112شركة مساهمة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101115،  فى تارٌخ :   -  13

 م1م1صبور ش-لٌصبح/ شركة االهلى للتنمٌه العمارٌه 

الى: تعدٌل االسم التجارى  66468تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة   21101111،  فى تارٌخ :   -  14

 لٌصبح / شركه كامل حسن المؽربى وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  66468توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  15

 لٌصبح / شركه كامل حسن المؽربى وشركاه

االسم التجارى  الى: تعدٌل 63601توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101118،  فى تارٌخ :   -  16

 لٌصبح /محمود دمحم عبد العزٌز عبد هللا وشركاؤ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل االسم الى /  60821توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101118،  فى تارٌخ :   -  11

 احمد سمٌر السٌد وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  83140ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعد  21101121،  فى تارٌخ :   -  18

 الى / سامى وسٌلى عازر وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  81311شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  10

 لٌصبح / عالء فهٌم دمحم وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  61014توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  21

 الى / نبوٌة عباس دمحم وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  64651توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  21

 ومحمود حماد وشركائهم مع بماء السمة التجارٌة كما هى الى / ولٌد فاروق

الى: تعدٌل اسم الشركة  18161توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101122،  فى تارٌخ :   -  22

 لٌصبح / ماهر حامد وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  1502الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم   21101124،  فى تارٌخ :   -  23

 لٌصبح /احمد االعصروشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  1502توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101124،  فى تارٌخ :   -  24

 لٌصبح /احمد االعصروشرٌكه

الى: تعدٌل اسم الشركه  68882طة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌ  21101125،  فى تارٌخ :   -  25

 لٌصبح /احمد حسن عوض ودمحم سٌد شحاته وشركائهم

الى: تعدٌل االسم التجارى  81326شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101120،  فى تارٌخ :   -  26

 ته للتجاره والتؽلٌؾلٌصبح / الجوهرى وشرٌك

الى: تعدٌل االسم التجارى  81326توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101120،  فى تارٌخ :   -  21

 لٌصبح / الجوهرى وشرٌكته للتجاره والتؽلٌؾ

الى: تعدٌل االسم التجارى  54614دة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌ  21101131،  فى تارٌخ :   -  28

 الى / اٌهاب احمد شولى دمحم دمحم على وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  54614شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101131،  فى تارٌخ :   -  20

 الى / اٌهاب احمد شولى دمحم دمحم على وشركاه

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

احمد دمحم عبد العلٌم ورد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1

 11831برلم       21101111

شركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ : احمد دمحم عبد العلٌم ورد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج من ال -  2

 11831برلم       21101111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد دمحم احمد سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  3

 11831برلم       21101111

من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ : احمد دمحم احمد سٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج  -  4

 11831برلم       21101111

احمد دمحم عبد العلٌم ورد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع / احمد دمحم احمد سٌد منفردا ، تارٌخ :  -  5

 11831برلم       21101111

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع / احمد دمحم احمد سٌد منفردا ، تارٌخ :  احمد دمحم عبد العلٌم ورد  توصٌة -  6

 11831برلم       21101111

احمد دمحم احمد سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع / احمد دمحم احمد سٌد منفردا ، تارٌخ :  -  1

 11831برلم       21101111

مد دمحم احمد سٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع / احمد دمحم احمد سٌد منفردا ، تارٌخ : اح -  8

 11831برلم       21101111

 21108برلم       21101111خالد نبٌل علً حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  0

 21108برلم       21101111حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : خالد نبٌل علً  -  11

 21108برلم       21101111خالد نبٌل علً حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  11

 21108برلم       21101111خالد نبٌل علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  12

 21108برلم       21101111خالد نبٌل علً حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  13

 21108برلم       21101111دارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : خالد نبٌل علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  14

 21108برلم       21101111عمرو دمحم بدر عبد الباسط  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  15

 21108برلم       21101111عمرو دمحم بدر عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  16

 21108برلم       21101111عمرو دمحم بدر عبد الباسط  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  11

 21108برلم       21101111عمرو دمحم بدر عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  18

 21108برلم       21101111رو دمحم بدر عبد الباسط  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : عم -  10

 21108برلم       21101111عمرو دمحم بدر عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  21

برلم       21101111بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  توصٌة -  21

21108 

برلم       21101111محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  22

21108 

برلم       21101111ضو المنتدب ، تارٌخ : محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والع -  23

21108 

برلم       21101111محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  24

21108 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21101111محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  25

21108 

برلم       21101111محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  26

21108 

 21108برلم       21101111جٌوفرى كنت  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  21

 21108برلم       21101111مة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : جٌوفرى كنت  شركة مساه -  28

 21108برلم       21101111جٌوفرى كنت  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  20

 21108  برلم     21101111جٌوفرى كنت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  31

 21108برلم       21101111جٌوفرى كنت  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  31

 21108برلم       21101111جٌوفرى كنت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  32

 21108برلم       21101111رة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : دالٌا السٌد دمحم خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادا -  33

 21108برلم       21101111دالٌا السٌد دمحم خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  34

 21108برلم       21101111دالٌا السٌد دمحم خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  35

 21108برلم       21101111دالٌا السٌد دمحم خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  36

 21108برلم       21101111دالٌا السٌد دمحم خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  31

 21108برلم       21101111ر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : دالٌا السٌد دمحم خاط -  38
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 21108لم   بر

خالد نبٌل علً حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة الفنادق  -  81

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

كة ابركروبى اندكنت مصر الدارة الفنادق خالد نبٌل علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشر -  82

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

خالد نبٌل علً حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة الفنادق  -  83

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

خالد نبٌل علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة الفنادق  -  84

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة الفنادق  خالد نبٌل علً حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها -  85

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

خالد نبٌل علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة الفنادق  -  86

 21108برلم       21101111رٌخ : م ( ، تا1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

عمرو دمحم بدر عبد الباسط  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة  -  81

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

رئٌس مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة   عمرو دمحم بدر عبد الباسط  شركة مساهمة -  88

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

عمرو دمحم بدر عبد الباسط  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة  -  80

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) شالفنادق 

عمرو دمحم بدر عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة  -  01

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

و دمحم بدر عبد الباسط  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة عمر -  01

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بركروبى اندكنت مصر الدارة عمرو دمحم بدر عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ا -  02

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة  -  03

 21108برلم       21101111: م ( ، تارٌخ 1م1الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة  -  04

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

ة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  توصٌة بسٌط -  05

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة  -  06

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1ق والمنتجعات السٌاحٌة ) شالفناد

محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة  -  01

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة  -  08

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

وبى اندكنت مصر الدارة الفنادق جٌوفرى كنت  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركر -  00

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

جٌوفرى كنت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة الفنادق  -  111

 21108 برلم      21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

جٌوفرى كنت  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة الفنادق  -  111

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

نت مصر الدارة الفنادق جٌوفرى كنت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندك -  112

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

جٌوفرى كنت  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة الفنادق  -  113

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

جٌوفرى كنت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة الفنادق  -  114

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

ندكنت مصر الدارة الفنادق دالٌا السٌد دمحم خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى ا -  115

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

دالٌا السٌد دمحم خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة الفنادق  -  116

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

دالٌا السٌد دمحم خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة الفنادق  -  111

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

ها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة الفنادق دالٌا السٌد دمحم خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفت -  118

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

دالٌا السٌد دمحم خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة الفنادق  -  110

 21108برلم       21101111( ، تارٌخ :  م1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دالٌا السٌد دمحم خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت مصر الدارة الفنادق  -  111

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

على النحو التالى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت  التجدٌد العضاء مجلس ادارة الشركه -  111

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1مصر الدارة الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

ابركروبى اندكنت  التجدٌد العضاء مجلس ادارة الشركه على النحو التالى  شركة مساهمة  تحمٌل  وبصفتها ممثلة لشركة -  112

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1مصر الدارة الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

التجدٌد العضاء مجلس ادارة الشركه على النحو التالى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت  -  113

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1شمصر الدارة الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) 

التجدٌد العضاء مجلس ادارة الشركه على النحو التالى  شركة مساهمة  تحمٌل  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت  -  114

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1مصر الدارة الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

العضاء مجلس ادارة الشركه على النحو التالى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت التجدٌد  -  115

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1مصر الدارة الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

مٌل  وبصفتها ممثلة لشركة ابركروبى اندكنت التجدٌد العضاء مجلس ادارة الشركه على النحو التالى  شركة مساهمة  تح -  116

 21108برلم       21101111م ( ، تارٌخ : 1م1مصر الدارة الفنادق والمنتجعات السٌاحٌة ) ش

خالد نبٌل علً حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة  -  111

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1)ش

خالد نبٌل علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة  -  118

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1)ش

ومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة خالد نبٌل علً حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركر -  110

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1)ش

خالد نبٌل علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة  -  121

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1)ش

بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة  خالد نبٌل علً حسن  توصٌة -  121

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1)ش

خالد نبٌل علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة  -  122

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1)ش

عمرو دمحم بدر عبد الباسط  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت  -  123

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1للسٌاحة )ش

لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت عمرو دمحم بدر عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وبصفته ممثال  -  124

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1للسٌاحة )ش

عمرو دمحم بدر عبد الباسط  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت  -  125

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1للسٌاحة )ش

و دمحم بدر عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت عمر -  126

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1للسٌاحة )ش

عمرو دمحم بدر عبد الباسط  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت  -  121

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1للسٌاحة )ش
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ند كنت اٌجٌبت عمرو دمحم بدر عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى ا -  128

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1للسٌاحة )ش

محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت  -  120

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1للسٌاحة )ش

دالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت محسن دمحم ابراهٌم عب -  131

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1للسٌاحة )ش

محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت  -  131

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1شللسٌاحة )

محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت  -  132

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1للسٌاحة )ش

ضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  ع -  133

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1للسٌاحة )ش

محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت  -  134

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1للسٌاحة )ش

م 1جٌوفرى كنت  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة )ش -  135

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1

م 1ٌبت للسٌاحة )شجٌوفرى كنت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌج -  136

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1

م 1جٌوفرى كنت  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة )ش -  131

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1

م 1ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة )ش جٌوفرى كنت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفته -  138

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1

م 1جٌوفرى كنت  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة )ش -  130

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1

م 1شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة )ش جٌوفرى كنت  -  141

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1

دالٌا السٌد دمحم خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة  -  141

 21108برلم       21101111خ : م( ، تار1ٌم 1)ش

دالٌا السٌد دمحم خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة  -  142

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1)ش

 لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة دالٌا السٌد دمحم خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال -  143

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1)ش

دالٌا السٌد دمحم خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة  -  144

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1)ش

السٌد دمحم خاطر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاحة  دالٌا -  145

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1)ش
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة دالٌا السٌد دمحم خاطر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند كنت اٌجٌبت للسٌاح -  146

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1)ش

التجدٌد العضاء مجلس ادارة الشركه على النحو التالى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند  -  141

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1كنت اٌجٌبت للسٌاحة )ش

لشركه على النحو التالى  شركة مساهمة  تحمٌل  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند التجدٌد العضاء مجلس ادارة ا -  148

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1كنت اٌجٌبت للسٌاحة )ش

التجدٌد العضاء مجلس ادارة الشركه على النحو التالى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند  -  140

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1نت اٌجٌبت للسٌاحة )شك

التجدٌد العضاء مجلس ادارة الشركه على النحو التالى  شركة مساهمة  تحمٌل  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند  -  151

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1كنت اٌجٌبت للسٌاحة )ش

ضاء مجلس ادارة الشركه على النحو التالى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  وبصفته ممثال لشركة / ابركرومبى اند التجدٌد الع -  151

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1كنت اٌجٌبت للسٌاحة )ش

ابركرومبى اند  التجدٌد العضاء مجلس ادارة الشركه على النحو التالى  شركة مساهمة  تحمٌل  وبصفته ممثال لشركة / -  152

 21108برلم       21101111م( ، تارٌخ : 1م 1كنت اٌجٌبت للسٌاحة )ش

ٌولٌو مدٌنة  23محمود رضوان سلمان سالم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تؽٌر مدٌر الفرع بالعرٌش مول المصاص ش  -  153

 31828برلم       21101111العرٌش شمال سٌناء ، تارٌخ : 

منح االستاذ  -1محمود فهمى عكاشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل السٌد/ احمد  -  154

/ محمود منتصر ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة سلطات التولٌع عن الشركة امام البنون والؽٌر منفردا بدون حد ألصً وتمثٌل الشركة 

ٌة والتولٌع للحصول علً المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم الضمانات امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكوم

والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها وله الحك فً تعٌن مدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وأن ٌخولوهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

 82043برلم       21101112امام البنون والؽٌر والتولٌع علً عمود االٌجار والشراء والبٌع ، تارٌخ : 

منح االستاذ /  -1السٌد/ رؤوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  155

محمود منتصر ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة سلطات التولٌع عن الشركة امام البنون والؽٌر منفردا بدون حد ألصً وتمثٌل الشركة 

الجهات الرسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع للحصول علً المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم الضمانات امام كافة 

والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها وله الحك فً تعٌن مدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وأن ٌخولوهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

 82043برلم       21101112ٌجار والشراء والبٌع ، تارٌخ : امام البنون والؽٌر والتولٌع علً عمود اال

منح  -1السٌد/ حسام الدٌن عبدالوهاب على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  156

االستاذ / محمود منتصر ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة سلطات التولٌع عن الشركة امام البنون والؽٌر منفردا بدون حد ألصً وتمثٌل 

والحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع للحصول علً المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم  الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة

الضمانات والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها وله الحك فً تعٌن مدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وأن ٌخولوهم أٌضا حك التولٌع عن 

 82043برلم       21101112والبٌع ، تارٌخ : الشركة امام البنون والؽٌر والتولٌع علً عمود االٌجار والشراء 

 -1السٌده/ دالٌا عبدالمادر عبدالوهاب عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  151

دا بدون حد ألصً منح االستاذ / محمود منتصر ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة سلطات التولٌع عن الشركة امام البنون والؽٌر منفر

وتمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع للحصول علً المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم 

الضمانات والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها وله الحك فً تعٌن مدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وأن ٌخولوهم أٌضا حك التولٌع عن 

 82043برلم       21101112امام البنون والؽٌر والتولٌع علً عمود االٌجار والشراء والبٌع ، تارٌخ :  الشركة

منح االستاذ /  -1السٌدة / دٌنا علً حسن برعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  158

لٌع عن الشركة امام البنون والؽٌر منفردا بدون حد ألصً وتمثٌل الشركة محمود منتصر ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة سلطات التو

امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع للحصول علً المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم الضمانات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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وأن ٌخولوهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها وله الحك فً تعٌن مدٌرٌن ووكالء مفوضٌن 

 82043برلم       21101112امام البنون والؽٌر والتولٌع علً عمود االٌجار والشراء والبٌع ، تارٌخ : 

منح  -1السٌده / سلمً مصطفً عبدالبالً البكري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  150

حمود منتصر ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة سلطات التولٌع عن الشركة امام البنون والؽٌر منفردا بدون حد ألصً وتمثٌل االستاذ / م

الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع للحصول علً المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم 

ع عمودها وله الحك فً تعٌن مدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وأن ٌخولوهم أٌضا حك التولٌع عن الضمانات والرهونات الالزمة لذلن وتولٌ

 82043برلم       21101112الشركة امام البنون والؽٌر والتولٌع علً عمود االٌجار والشراء والبٌع ، تارٌخ : 

منح االستاذ /  -1ؼٌر تنفٌذي مستمل السٌده/ لٌلى راشد اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبره  -  161

محمود منتصر ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة سلطات التولٌع عن الشركة امام البنون والؽٌر منفردا بدون حد ألصً وتمثٌل الشركة 

ضمانات امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع للحصول علً المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم ال

والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها وله الحك فً تعٌن مدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وأن ٌخولوهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

 82043برلم       21101112امام البنون والؽٌر والتولٌع علً عمود االٌجار والشراء والبٌع ، تارٌخ : 

منح االستاذ / محمود  -1ئٌس مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل السٌد/ محمود منتصر  شركة مساهمة  ر -  161

منتصر ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة سلطات التولٌع عن الشركة امام البنون والؽٌر منفردا بدون حد ألصً وتمثٌل الشركة امام 

التسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم الضمانات كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع للحصول علً المروض و

والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها وله الحك فً تعٌن مدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وأن ٌخولوهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة 

 82043برلم       21101112امام البنون والؽٌر والتولٌع علً عمود االٌجار والشراء والبٌع ، تارٌخ : 

منح  -1د/ صادق احمد صادق السوٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل السٌ -  162

االستاذ / محمود منتصر ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة سلطات التولٌع عن الشركة امام البنون والؽٌر منفردا بدون حد ألصً وتمثٌل 

لؽٌر حكومٌة والتولٌع للحصول علً المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة وا

الضمانات والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها وله الحك فً تعٌن مدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وأن ٌخولوهم أٌضا حك التولٌع عن 

 82043برلم       21101112خ : الشركة امام البنون والؽٌر والتولٌع علً عمود االٌجار والشراء والبٌع ، تارٌ

السٌد/ احمد محمود فهمى عكاشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للثابت والمنمول والسٌارات بجمٌع أنواعها وذلن  -  163

أمام جمٌع مكاتب الشهر العماري والتوثٌك والجهات المعنٌة لكافة أنحاء جمهورٌة مصر العربٌة وتمثٌل الشركة فً جمٌع العمود 

 82043برلم       21101112، تارٌخ :  1التً تبرامها مع النفس او الؽٌر ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

السٌد/ رؤوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للثابت والمنمول والسٌارات بجمٌع أنواعها وذلن أمام  -  164

ثٌك والجهات المعنٌة لكافة أنحاء جمهورٌة مصر العربٌة وتمثٌل الشركة فً جمٌع العمود التً جمٌع مكاتب الشهر العماري والتو

 82043برلم       21101112، تارٌخ :  1تبرامها مع النفس او الؽٌر ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

ادارة  للثابت والمنمول والسٌارات بجمٌع أنواعها وذلن السٌد/ حسام الدٌن عبدالوهاب على  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  165

أمام جمٌع مكاتب الشهر العماري والتوثٌك والجهات المعنٌة لكافة أنحاء جمهورٌة مصر العربٌة وتمثٌل الشركة فً جمٌع العمود 

 82043برلم       21101112، تارٌخ :  1التً تبرامها مع النفس او الؽٌر ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

السٌده/ دالٌا عبدالمادر عبدالوهاب عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للثابت والمنمول والسٌارات بجمٌع  -  166

أنواعها وذلن أمام جمٌع مكاتب الشهر العماري والتوثٌك والجهات المعنٌة لكافة أنحاء جمهورٌة مصر العربٌة وتمثٌل الشركة فً 

برلم       21101112، تارٌخ :  1مٌع العمود التً تبرامها مع النفس او الؽٌر ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ج

82043 

السٌدة / دٌنا علً حسن برعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للثابت والمنمول والسٌارات بجمٌع أنواعها وذلن أمام  -  161

لعماري والتوثٌك والجهات المعنٌة لكافة أنحاء جمهورٌة مصر العربٌة وتمثٌل الشركة فً جمٌع العمود التً جمٌع مكاتب الشهر ا

 82043برلم       21101112، تارٌخ :  1تبرامها مع النفس او الؽٌر ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  للثابت والمنمول والسٌارات بجمٌع أنواعها السٌده / سلمً مصطفً عبدالبالً البكري  شركة  -  168

وذلن أمام جمٌع مكاتب الشهر العماري والتوثٌك والجهات المعنٌة لكافة أنحاء جمهورٌة مصر العربٌة وتمثٌل الشركة فً جمٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21101112، تارٌخ :  1ذكر  العمود التً تبرامها مع النفس او الؽٌر ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما

82043 

السٌده/ لٌلى راشد اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للثابت والمنمول والسٌارات بجمٌع أنواعها وذلن أمام جمٌع  -  160

ع العمود التً تبرامها مكاتب الشهر العماري والتوثٌك والجهات المعنٌة لكافة أنحاء جمهورٌة مصر العربٌة وتمثٌل الشركة فً جمٌ

 82043برلم       21101112، تارٌخ :  1مع النفس او الؽٌر ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

السٌد/ محمود منتصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للثابت والمنمول والسٌارات بجمٌع أنواعها وذلن أمام جمٌع  -  111

لتوثٌك والجهات المعنٌة لكافة أنحاء جمهورٌة مصر العربٌة وتمثٌل الشركة فً جمٌع العمود التً تبرامها مكاتب الشهر العماري وا

 82043برلم       21101112، تارٌخ :  1مع النفس او الؽٌر ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

ادارة  للثابت والمنمول والسٌارات بجمٌع أنواعها وذلن  السٌد/ صادق احمد صادق السوٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس -  111

أمام جمٌع مكاتب الشهر العماري والتوثٌك والجهات المعنٌة لكافة أنحاء جمهورٌة مصر العربٌة وتمثٌل الشركة فً جمٌع العمود 

 82043برلم       21101112 ، تارٌخ : 1التً تبرامها مع النفس او الؽٌر ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

السٌد/ احمد محمود فهمى عكاشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اٌادى لالستثمار  -  112

 82043برلم       21101112م ، تارٌخ : 1م1والتنمٌه ش

ممثال عن شركة اٌادى لالستثمار والتنمٌه  السٌد/ رؤوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  113

 82043برلم       21101112م ، تارٌخ : 1م1ش

السٌد/ حسام الدٌن عبدالوهاب على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اٌادى لالستثمار  -  114

 82043برلم       21101112م ، تارٌخ : 1م1والتنمٌه ش

دالٌا عبدالمادر عبدالوهاب عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اٌادى السٌده/  -  115

 82043برلم       21101112م ، تارٌخ : 1م1لالستثمار والتنمٌه ش

تثمار والتنمٌه السٌدة / دٌنا علً حسن برعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اٌادى لالس -  116

 82043برلم       21101112م ، تارٌخ : 1م1ش

السٌده / سلمً مصطفً عبدالبالً البكري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اٌادى  -  111

 82043برلم       21101112م ، تارٌخ : 1م1لالستثمار والتنمٌه ش

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اٌادى لالستثمار والتنمٌه السٌده/ لٌلى راشد اسكندر  شر -  118

 82043برلم       21101112م ، تارٌخ : 1م1ش

م 1م1السٌد/ محمود منتصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اٌادى لالستثمار والتنمٌه ش -  110

 82043م   برل    21101112، تارٌخ : 

السٌد/ صادق احمد صادق السوٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اٌادى لالستثمار  -  181

 82043برلم       21101112م ، تارٌخ : 1م1والتنمٌه ش

    21101112تارٌخ :  السٌد/ احمد محمود فهمى عكاشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، -  181

 82043برلم   

    21101112السٌد/ رؤوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  182

 82043برلم   

    21101112السٌد/ حسام الدٌن عبدالوهاب على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  183

 82043برلم   

السٌده/ دالٌا عبدالمادر عبدالوهاب عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  184

 82043برلم       21101112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101112السٌدة / دٌنا علً حسن برعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  185

 82043برلم   

السٌده / سلمً مصطفً عبدالبالً البكري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  186

 82043برلم       21101112

برلم       21101112السٌده/ لٌلى راشد اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  181

82043 

برلم       21101112السٌد/ محمود منتصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  188

82043 

    21101112سوٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ : السٌد/ صادق احمد صادق ال -  180

 82043برلم   

    21101112السٌد/ احمد محمود فهمى عكاشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  101

 82043برلم   

    21101112همة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ : السٌد/ رؤوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مسا -  101

 82043برلم   

    21101112السٌد/ حسام الدٌن عبدالوهاب على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  102

 82043برلم   

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ : السٌده/ دالٌا عبدالمادر عبدالوهاب عبدالمنعم  شر -  103

 82043برلم       21101112

    21101112السٌدة / دٌنا علً حسن برعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  104

 82043برلم   

همة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ : السٌده / سلمً مصطفً عبدالبالً البكري  شركة مسا -  105

 82043برلم       21101112

برلم       21101112السٌده/ لٌلى راشد اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  106

82043 

برلم       21101112تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ : السٌد/ محمود منتصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر  -  101

82043 

    21101112السٌد/ صادق احمد صادق السوٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  108

 82043برلم   

    21101112مستمل ، تارٌخ : السٌد/ احمد محمود فهمى عكاشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر  -  100

 82043برلم   

    21101112السٌد/ رؤوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  211

 82043برلم   

    21101112خ : السٌد/ حسام الدٌن عبدالوهاب على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌ -  211

 82043برلم   

السٌده/ دالٌا عبدالمادر عبدالوهاب عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  212

 82043برلم       21101112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101112ٌخ : السٌدة / دٌنا علً حسن برعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تار -  213

 82043برلم   

السٌده / سلمً مصطفً عبدالبالً البكري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  214

 82043برلم       21101112

برلم       21101112السٌده/ لٌلى راشد اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  215

82043 

برلم       21101112السٌد/ محمود منتصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  216

82043 

    21101112السٌد/ صادق احمد صادق السوٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ؼٌر مستمل ، تارٌخ :  -  211

 82043برلم   

برلم       21101112السٌد/ احمد محمود فهمى عكاشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  218

82043 

برلم       21101112السٌد/ رؤوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  210

82043 

    21101112دٌن عبدالوهاب على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ : السٌد/ حسام ال -  211

 82043برلم   

السٌده/ دالٌا عبدالمادر عبدالوهاب عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  211

 82043برلم       21101112

برلم       21101112ً حسن برعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ : السٌدة / دٌنا عل -  212

82043 

    21101112السٌده / سلمً مصطفً عبدالبالً البكري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  213

 82043برلم   

برلم       21101112السٌده/ لٌلى راشد اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  214

82043 

 82043برلم       21101112السٌد/ محمود منتصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  215

    21101112ٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ : السٌد/ صادق احمد صادق السو -  216

 82043برلم   

السٌد/ احمد محمود فهمى عكاشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  211

 82043برلم       21101112

مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  السٌد/ رؤوؾ كمال حنا ؼبور  شركة -  218

 82043برلم       21101112

السٌد/ حسام الدٌن عبدالوهاب على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  210

 82043برلم       21101112

عبدالوهاب عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ؼٌر تنفٌذى مستمل ،  السٌده/ دالٌا عبدالمادر -  221

 82043برلم       21101112تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السٌدة / دٌنا علً حسن برعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  221

 82043برلم       21101112

سٌده / سلمً مصطفً عبدالبالً البكري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ؼٌر تنفٌذى مستمل ، ال -  222

 82043برلم       21101112تارٌخ : 

السٌده/ لٌلى راشد اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  223

 82043برلم       21101112

    21101112السٌد/ محمود منتصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبره ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  224

 82043برلم   

السٌد/ صادق احمد صادق السوٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  225

 82043برلم       21101112

السٌد/ احمد محمود فهمى عكاشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  226

 82043برلم       21101112

السٌد/ رؤوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  221

 82043  برلم     21101112

السٌد/ حسام الدٌن عبدالوهاب على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  228

 82043برلم       21101112

 السٌده/ دالٌا عبدالمادر عبدالوهاب عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ؼٌر تنفٌذى مستمل ، -  220

 82043برلم       21101112تارٌخ : 

السٌدة / دٌنا علً حسن برعً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  231

 82043برلم       21101112

تنفٌذى مستمل ، السٌده / سلمً مصطفً عبدالبالً البكري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ؼٌر  -  231

 82043برلم       21101112تارٌخ : 

السٌده/ لٌلى راشد اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  232

 82043برلم       21101112

    21101112ى مستمل ، تارٌخ : السٌد/ محمود منتصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ؼٌر تنفٌذ -  233

 82043برلم   

السٌد/ صادق احمد صادق السوٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  234

 82043برلم       21101112

، تارٌخ :  1ؼٌر تنفٌذي مستمل السٌد/ احمد محمود فهمى عكاشه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبره  -  235

 82043برلم       21101112

، تارٌخ :  1السٌد/ رؤوؾ كمال حنا ؼبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  236

 82043برلم       21101112

، تارٌخ :  1ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل  السٌد/ حسام الدٌن عبدالوهاب على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من -  231

 82043برلم       21101112

،  1السٌده/ دالٌا عبدالمادر عبدالوهاب عبدالمنعم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  238

 82043برلم       21101112تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  1ساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل السٌدة / دٌنا علً حسن برعً  شركة م -  230

 82043برلم       21101112

،  1السٌده / سلمً مصطفً عبدالبالً البكري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  241

 82043برلم       21101112تارٌخ : 

، تارٌخ :  1د اسكندر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل السٌده/ لٌلى راش -  241

 82043برلم       21101112

    21101112، تارٌخ :  1السٌد/ محمود منتصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  242

 82043برلم   

، تارٌخ :  1السٌد/ صادق احمد صادق السوٌدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوي الخبره ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  243

 82043برلم       21101112

زكرٌا عبد الفتاح محمود النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  244

بند االداره والتولٌع لٌصبح / للشرٌن االول والثانى  والثالث المتضامنٌن  / احمد ابوالمكارم حامد بندارى / متضامن كم تم تعدٌل 

زكرٌا عبد الفتاح محمود النجار مجتمعٌن او منفردٌن  بأسم الشركة وعنوانها التجارى وتمثٌلها امام الجهات  -امٌر دمحم الطوخى 

فى صالح الشركة وضمن اؼراضها التجارٌة ولهم الحك فى التعامل مع البنون وحك المسئوله وعمد الصفمات على ان تكون 

 13281برلم       21101113االلتراض بأسم الشركة ورهن السجل التجارى والتعامل مع جمٌع المصالح ، تارٌخ : 

موصى لٌصبح شرٌن  زكرٌا عبد الفتاح محمود النجار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من شرٌن -  245

متضامن كم تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / للشرٌن االول والثانى  والثالث المتضامنٌن  / احمد ابوالمكارم حامد بندارى / 

ت زكرٌا عبد الفتاح محمود النجار مجتمعٌن او منفردٌن  بأسم الشركة وعنوانها التجارى وتمثٌلها امام الجها -امٌر دمحم الطوخى 

المسئوله وعمد الصفمات على ان تكون فى صالح الشركة وضمن اؼراضها التجارٌة ولهم الحك فى التعامل مع البنون وحك 

 13281برلم       21101113االلتراض بأسم الشركة ورهن السجل التجارى والتعامل مع جمٌع المصالح ، تارٌخ : 

ة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن زكرٌا عبد الفتاح محمود النجار  توصٌة بسٌط -  246

متضامن كم تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / للشرٌن االول والثانى  والثالث المتضامنٌن  / احمد ابوالمكارم حامد بندارى / 

وعنوانها التجارى وتمثٌلها امام الجهات  زكرٌا عبد الفتاح محمود النجار مجتمعٌن او منفردٌن  بأسم الشركة -امٌر دمحم الطوخى 

المسئوله وعمد الصفمات على ان تكون فى صالح الشركة وضمن اؼراضها التجارٌة ولهم الحك فى التعامل مع البنون وحك 

 13281برلم       21101113االلتراض بأسم الشركة ورهن السجل التجارى والتعامل مع جمٌع المصالح ، تارٌخ : 

ا عبد الفتاح محمود النجار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن زكرٌ -  241

متضامن كم تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / للشرٌن االول والثانى  والثالث المتضامنٌن  / احمد ابوالمكارم حامد بندارى / 

نجار مجتمعٌن او منفردٌن  بأسم الشركة وعنوانها التجارى وتمثٌلها امام الجهات زكرٌا عبد الفتاح محمود ال -امٌر دمحم الطوخى 

المسئوله وعمد الصفمات على ان تكون فى صالح الشركة وضمن اؼراضها التجارٌة ولهم الحك فى التعامل مع البنون وحك 

 13281برلم       21101113االلتراض بأسم الشركة ورهن السجل التجارى والتعامل مع جمٌع المصالح ، تارٌخ : 

زكرٌا عبد الفتاح محمود النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحكومٌة بأسم الشركة ولهم حك توكٌل الؽٌر فى بعض  -  248

 13281برلم       21101113او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

بأسم الشركة ولهم حك توكٌل الؽٌر فى بعض  زكرٌا عبد الفتاح محمود النجار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الحكومٌة -  240

 13281برلم       21101113او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

زكرٌا عبد الفتاح محمود النجار  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحكومٌة بأسم الشركة ولهم حك توكٌل الؽٌر فى بعض  -  251

 13281برلم       21101113او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

كرٌا عبد الفتاح محمود النجار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  الحكومٌة بأسم الشركة ولهم حك توكٌل الؽٌر فى بعض ز -  251

 13281برلم       21101113او كل ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تحماتها سارة عادل على اسماعٌل شحاتة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالم كافة حمولها ومس -  252

 61561برلم       21101113، تارٌخ :  1

، تارٌخ  1ٌمنى عمرو دمحم رشاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة واستالم كافة حمولها ومستحماتها  -  253

 61561برلم       21101113: 

الدارة والتولٌع لتصبح /لكل من السٌده /امنٌة سارة عادل على اسماعٌل شحاتة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل ا -  254

، تارٌخ :  1عمرو دمحم رشاد احمد والسٌده/ منةهللا عمرو دمحم رشاد احمد والسٌده/ ٌمنى عمرو دمحم رشاد احمد مجتمعٌن او منفردٌن 

 61561برلم       21101113

رة والتولٌع لتصبح /لكل من السٌده /امنٌة عمرو دمحم ٌمنى عمرو دمحم رشاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدا -  255

، تارٌخ :  1رشاد احمد والسٌده/ منةهللا عمرو دمحم رشاد احمد والسٌده/ ٌمنى عمرو دمحم رشاد احمد مجتمعٌن او منفردٌن 

 61561برلم       21101113

برلم       21101113التأمٌن ، تارٌخ :  صالح ٌوسؾ صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  متفرغ لشئون -  256

61313 

 61313برلم       21101113عادل دمحم حافظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  متفرغ لشئون التأمٌن ، تارٌخ :  -  251

م   برل    21101113حجازى بلتاجى عبدالرازق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  متفرغ لشئون التأمٌن ، تارٌخ :  -  258

61313 

برلم       21101113دمحم مصطفى عبدالعال سلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  متفرغ لشئون التأمٌن ، تارٌخ :  -  250

61313 

برلم       21101113احمد عبدالسالم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  متفرغ لشئون التأمٌن ، تارٌخ :  -  261

61313 

برلم       21101113عبد العزٌز حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  متفرغ لشئون التأمٌن ، تارٌخ :  خالد -  261

61313 

برلم       21101113صالح ٌوسؾ صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  262

61313 

 61313برلم       21101113دارة  عضو ؼٌر متفرغ ، تارٌخ : عادل دمحم حافظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  263

برلم       21101113حجازى بلتاجى عبدالرازق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  264

61313 

برلم       21101113دمحم مصطفى عبدالعال سلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  265

61313 

برلم       21101113احمد عبدالسالم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  266

61313 

برلم       21101113خالد عبد العزٌز حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو ؼٌر متفرغ ، تارٌخ :  -  261

61313 

 61313برلم       21101113صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ : صالح ٌوسؾ  -  268

 61313برلم       21101113عادل دمحم حافظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  260

 61313برلم       21101113حجازى بلتاجى عبدالرازق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  211



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 61313برلم       21101113دمحم مصطفى عبدالعال سلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  211

 61313برلم       21101113احمد عبدالسالم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  212

 61313برلم       21101113خالد عبد العزٌز حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  213

 61313برلم       21101113صالح ٌوسؾ صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  214

 61313برلم       21101113، تارٌخ :  عادل دمحم حافظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب -  215

 61313برلم       21101113حجازى بلتاجى عبدالرازق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  216

 61313برلم       21101113دمحم مصطفى عبدالعال سلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  211

 61313برلم       21101113لسالم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ : احمد عبدا -  218

 61313برلم       21101113خالد عبد العزٌز حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  210

 61313برلم       21101113رٌخ : صالح ٌوسؾ صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تا -  281

 61313برلم       21101113عادل دمحم حافظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  281

 61313برلم       21101113حجازى بلتاجى عبدالرازق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  282

 61313برلم       21101113شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :   دمحم مصطفى عبدالعال سلٌم -  283

 61313برلم       21101113احمد عبدالسالم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  284

 61313برلم       21101113خالد عبد العزٌز حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب ، تارٌخ :  -  285

صالح ٌوسؾ صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب التصرٌح للسٌد/رئٌس مجلس االدارة  -  286

والعضو المنتدب فى التولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة امام مأمورٌات الشهر العمارى والتوثٌك المختصة بالنسبة للعمارات التى 

لشركة طرفا فٌها فٌما ٌتعلك بالبٌع والشراء والرهن واالمتٌاز واالختصاص والشطب وتمثٌل الشركة امام كافة الجهات تكون ا

 الحكومٌة والتولٌع نٌابة والتولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة امام مامورٌات الشهر العمارى والتوثٌك المختصة فٌما ٌتعلك ببٌع

 61313برلم       21101113الخاصة بالشركة ، تارٌخ :  وشراء واستبدال السٌارات

عادل دمحم حافظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب التصرٌح للسٌد/رئٌس مجلس االدارة والعضو  -  281

نسبة للعمارات التى تكون المنتدب فى التولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة امام مأمورٌات الشهر العمارى والتوثٌك المختصة بال

الشركة طرفا فٌها فٌما ٌتعلك بالبٌع والشراء والرهن واالمتٌاز واالختصاص والشطب وتمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة 

ع وشراء والتولٌع نٌابة والتولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة امام مامورٌات الشهر العمارى والتوثٌك المختصة فٌما ٌتعلك ببٌ

 61313برلم       21101113واستبدال السٌارات الخاصة بالشركة ، تارٌخ : 

حجازى بلتاجى عبدالرازق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب التصرٌح للسٌد/رئٌس مجلس االدارة  -  288

لشهر العمارى والتوثٌك المختصة بالنسبة للعمارات التى والعضو المنتدب فى التولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة امام مأمورٌات ا

تكون الشركة طرفا فٌها فٌما ٌتعلك بالبٌع والشراء والرهن واالمتٌاز واالختصاص والشطب وتمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

ى والتوثٌك المختصة فٌما ٌتعلك ببٌع الحكومٌة والتولٌع نٌابة والتولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة امام مامورٌات الشهر العمار

 61313برلم       21101113وشراء واستبدال السٌارات الخاصة بالشركة ، تارٌخ : 

دمحم مصطفى عبدالعال سلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب التصرٌح للسٌد/رئٌس مجلس االدارة  -  280

البتدائٌة والنهائٌة امام مأمورٌات الشهر العمارى والتوثٌك المختصة بالنسبة للعمارات التى والعضو المنتدب فى التولٌع على العمود ا

تكون الشركة طرفا فٌها فٌما ٌتعلك بالبٌع والشراء والرهن واالمتٌاز واالختصاص والشطب وتمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

النهائٌة امام مامورٌات الشهر العمارى والتوثٌك المختصة فٌما ٌتعلك ببٌع الحكومٌة والتولٌع نٌابة والتولٌع على العمود االبتدائٌة و

 61313برلم       21101113وشراء واستبدال السٌارات الخاصة بالشركة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد عبدالسالم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب التصرٌح للسٌد/رئٌس مجلس االدارة  -  201

لعضو المنتدب فى التولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة امام مأمورٌات الشهر العمارى والتوثٌك المختصة بالنسبة للعمارات التى وا

تكون الشركة طرفا فٌها فٌما ٌتعلك بالبٌع والشراء والرهن واالمتٌاز واالختصاص والشطب وتمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

ابة والتولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة امام مامورٌات الشهر العمارى والتوثٌك المختصة فٌما ٌتعلك ببٌع الحكومٌة والتولٌع نٌ

 61313برلم       21101113وشراء واستبدال السٌارات الخاصة بالشركة ، تارٌخ : 

تصرٌح للسٌد/رئٌس مجلس االدارة خالد عبد العزٌز حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ال -  201

والعضو المنتدب فى التولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة امام مأمورٌات الشهر العمارى والتوثٌك المختصة بالنسبة للعمارات التى 

كافة الجهات تكون الشركة طرفا فٌها فٌما ٌتعلك بالبٌع والشراء والرهن واالمتٌاز واالختصاص والشطب وتمثٌل الشركة امام 

 الحكومٌة والتولٌع نٌابة والتولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة امام مامورٌات الشهر العمارى والتوثٌك المختصة فٌما ٌتعلك ببٌع

 61313برلم       21101113وشراء واستبدال السٌارات الخاصة بالشركة ، تارٌخ : 

و مجلس ادارة  وفى اتخاذ كافة االجراءات المانونٌة المطلوبة امام مصلحة صالح ٌوسؾ صالح الدٌن  شركة مساهمة  عض -  202

السجل التجارى والتوثٌك المختصة او اى جهة حكومٌة اخرى والتولٌع نٌابة عنها والتولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة بتأسٌس 

صص وادخال كافة التعدٌالت الالزمة على هذه الشركات وتسجٌلها ودخول الشركة كشرٌن بحصة فٌها او التصرؾ فى هذة الح

العمود وتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام كافة الجهات الرسمٌة والمصالح الحكومٌة المختصة وعلى االخص مصلحة الشهر 

 61313برلم       21101113العمارى والتوثٌك ومصلحة السجل التجارى واستخراج السجالت ، تارٌخ : 

ل دمحم حافظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وفى اتخاذ كافة االجراءات المانونٌة المطلوبة امام مصلحة السجل عاد -  203

التجارى والتوثٌك المختصة او اى جهة حكومٌة اخرى والتولٌع نٌابة عنها والتولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة بتأسٌس الشركات 

صة فٌها او التصرؾ فى هذة الحصص وادخال كافة التعدٌالت الالزمة على هذه العمود وتمثٌل وتسجٌلها ودخول الشركة كشرٌن بح

الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام كافة الجهات الرسمٌة والمصالح الحكومٌة المختصة وعلى االخص مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك 

 61313برلم       21101113ومصلحة السجل التجارى واستخراج السجالت ، تارٌخ : 

حجازى بلتاجى عبدالرازق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وفى اتخاذ كافة االجراءات المانونٌة المطلوبة امام مصلحة  -  204

السجل التجارى والتوثٌك المختصة او اى جهة حكومٌة اخرى والتولٌع نٌابة عنها والتولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة بتأسٌس 

شركات وتسجٌلها ودخول الشركة كشرٌن بحصة فٌها او التصرؾ فى هذة الحصص وادخال كافة التعدٌالت الالزمة على هذه ال

العمود وتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام كافة الجهات الرسمٌة والمصالح الحكومٌة المختصة وعلى االخص مصلحة الشهر 

 61313برلم       21101113ى واستخراج السجالت ، تارٌخ : العمارى والتوثٌك ومصلحة السجل التجار

دمحم مصطفى عبدالعال سلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وفى اتخاذ كافة االجراءات المانونٌة المطلوبة امام  -  205

العمود االبتدائٌة والنهائٌة  مصلحة السجل التجارى والتوثٌك المختصة او اى جهة حكومٌة اخرى والتولٌع نٌابة عنها والتولٌع على

بتأسٌس الشركات وتسجٌلها ودخول الشركة كشرٌن بحصة فٌها او التصرؾ فى هذة الحصص وادخال كافة التعدٌالت الالزمة على 

هذه العمود وتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام كافة الجهات الرسمٌة والمصالح الحكومٌة المختصة وعلى االخص مصلحة 

 61313برلم       21101113ر العمارى والتوثٌك ومصلحة السجل التجارى واستخراج السجالت ، تارٌخ : الشه

احمد عبدالسالم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وفى اتخاذ كافة االجراءات المانونٌة المطلوبة امام مصلحة  -  206

ة اخرى والتولٌع نٌابة عنها والتولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة بتأسٌس السجل التجارى والتوثٌك المختصة او اى جهة حكومٌ

الشركات وتسجٌلها ودخول الشركة كشرٌن بحصة فٌها او التصرؾ فى هذة الحصص وادخال كافة التعدٌالت الالزمة على هذه 

الحكومٌة المختصة وعلى االخص مصلحة الشهر  العمود وتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام كافة الجهات الرسمٌة والمصالح

 61313برلم       21101113العمارى والتوثٌك ومصلحة السجل التجارى واستخراج السجالت ، تارٌخ : 

خالد عبد العزٌز حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وفى اتخاذ كافة االجراءات المانونٌة المطلوبة امام مصلحة  -  201

رى والتوثٌك المختصة او اى جهة حكومٌة اخرى والتولٌع نٌابة عنها والتولٌع على العمود االبتدائٌة والنهائٌة بتأسٌس السجل التجا

الشركات وتسجٌلها ودخول الشركة كشرٌن بحصة فٌها او التصرؾ فى هذة الحصص وادخال كافة التعدٌالت الالزمة على هذه 

ا امام كافة الجهات الرسمٌة والمصالح الحكومٌة المختصة وعلى االخص مصلحة الشهر العمود وتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنه

 61313برلم       21101113العمارى والتوثٌك ومصلحة السجل التجارى واستخراج السجالت ، تارٌخ : 

واستخرج البطالات صالح ٌوسؾ صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التجارٌة الالزمة ومصلحة الضرائب  -  208

الضرٌبٌة والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحر ة والؽرفة التجارٌة واستصدار الموافمات الالزمة لتاسٌس الشركات من الوزارات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والجهات الحكومٌة المختصة والتولٌع نٌابة عن الشركة وتفوٌض السٌد/رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى احالة بعض 

و المنازعات او التحكٌمات التى تكون الشركة طرفا فٌها الى احد االساتذة المحامٌن الخارجٌن او هٌئة لضاٌا الدولة لتمثٌل الدعاوى ا

 61313برلم       21101113الشركة والدفاع عنها واصدار التوكٌالت الرسمٌة لهم ، تارٌخ : 

رٌة الالزمة ومصلحة الضرائب واستخرج البطالات الضرٌبٌة عادل دمحم حافظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التجا -  200

والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحر ة والؽرفة التجارٌة واستصدار الموافمات الالزمة لتاسٌس الشركات من الوزارات والجهات 

نتدب فى احالة بعض الدعاوى او الحكومٌة المختصة والتولٌع نٌابة عن الشركة وتفوٌض السٌد/رئٌس مجلس االدارة والعضو الم

المنازعات او التحكٌمات التى تكون الشركة طرفا فٌها الى احد االساتذة المحامٌن الخارجٌن او هٌئة لضاٌا الدولة لتمثٌل الشركة 

 61313برلم       21101113والدفاع عنها واصدار التوكٌالت الرسمٌة لهم ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التجارٌة الالزمة ومصلحة الضرائب واستخرج البطالات  حجازى بلتاجى عبدالرازق  -  311

الضرٌبٌة والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحر ة والؽرفة التجارٌة واستصدار الموافمات الالزمة لتاسٌس الشركات من الوزارات 

السٌد/رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى احالة بعض  والجهات الحكومٌة المختصة والتولٌع نٌابة عن الشركة وتفوٌض

الدعاوى او المنازعات او التحكٌمات التى تكون الشركة طرفا فٌها الى احد االساتذة المحامٌن الخارجٌن او هٌئة لضاٌا الدولة لتمثٌل 

 61313برلم       21101113الشركة والدفاع عنها واصدار التوكٌالت الرسمٌة لهم ، تارٌخ : 

دمحم مصطفى عبدالعال سلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التجارٌة الالزمة ومصلحة الضرائب واستخرج البطالات  -  311

الضرٌبٌة والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحر ة والؽرفة التجارٌة واستصدار الموافمات الالزمة لتاسٌس الشركات من الوزارات 

والتولٌع نٌابة عن الشركة وتفوٌض السٌد/رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى احالة بعض  والجهات الحكومٌة المختصة

الدعاوى او المنازعات او التحكٌمات التى تكون الشركة طرفا فٌها الى احد االساتذة المحامٌن الخارجٌن او هٌئة لضاٌا الدولة لتمثٌل 

 61313برلم       21101113م ، تارٌخ : الشركة والدفاع عنها واصدار التوكٌالت الرسمٌة له

احمد عبدالسالم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التجارٌة الالزمة ومصلحة الضرائب واستخرج البطالات  -  312

ت من الوزارات الضرٌبٌة والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحر ة والؽرفة التجارٌة واستصدار الموافمات الالزمة لتاسٌس الشركا

والجهات الحكومٌة المختصة والتولٌع نٌابة عن الشركة وتفوٌض السٌد/رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى احالة بعض 

الدعاوى او المنازعات او التحكٌمات التى تكون الشركة طرفا فٌها الى احد االساتذة المحامٌن الخارجٌن او هٌئة لضاٌا الدولة لتمثٌل 

 61313برلم       21101113لدفاع عنها واصدار التوكٌالت الرسمٌة لهم ، تارٌخ : الشركة وا

خالد عبد العزٌز حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التجارٌة الالزمة ومصلحة الضرائب واستخرج البطالات  -  313

ار الموافمات الالزمة لتاسٌس الشركات من الوزارات الضرٌبٌة والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحر ة والؽرفة التجارٌة واستصد

والجهات الحكومٌة المختصة والتولٌع نٌابة عن الشركة وتفوٌض السٌد/رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى احالة بعض 

هٌئة لضاٌا الدولة لتمثٌل الدعاوى او المنازعات او التحكٌمات التى تكون الشركة طرفا فٌها الى احد االساتذة المحامٌن الخارجٌن او 

 61313برلم       21101113الشركة والدفاع عنها واصدار التوكٌالت الرسمٌة لهم ، تارٌخ : 

صالح ٌوسؾ صالح الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لمباشرة هذه الدعاوى او المنازعات او التحكٌمات  -  314

    21101113ٌض او توكٌل من ٌراه فى المٌام بكل او بعض مما سبك ، تارٌخ : وللسٌد/رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب تفو

 61313برلم   

عادل دمحم حافظ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لمباشرة هذه الدعاوى او المنازعات او التحكٌمات وللسٌد/رئٌس  -  315

برلم       21101113كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : مجلس االدارة والعضو المنتدب تفوٌض او توكٌل من ٌراه فى المٌام ب

61313 

حجازى بلتاجى عبدالرازق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لمباشرة هذه الدعاوى او المنازعات او التحكٌمات  -  316

    21101113ٌخ : وللسٌد/رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب تفوٌض او توكٌل من ٌراه فى المٌام بكل او بعض مما سبك ، تار

 61313برلم   

دمحم مصطفى عبدالعال سلٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لمباشرة هذه الدعاوى او المنازعات او التحكٌمات  -  311

    21101113وللسٌد/رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب تفوٌض او توكٌل من ٌراه فى المٌام بكل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

 61313   برلم
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احمد عبدالسالم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لمباشرة هذه الدعاوى او المنازعات او التحكٌمات  -  318

    21101113وللسٌد/رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب تفوٌض او توكٌل من ٌراه فى المٌام بكل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

 61313برلم   

عبد العزٌز حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لمباشرة هذه الدعاوى او المنازعات او التحكٌمات  خالد -  310

    21101113وللسٌد/رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب تفوٌض او توكٌل من ٌراه فى المٌام بكل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

 61313برلم   

    21101114ٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه للشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ : احمد حسن عوض محمود  توصٌة بس -  311

 68882برلم   

    21101114احمد حسن عوض محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه للشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  311

 68882برلم   

    21101114تم انضمامه للشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :   دمحم سٌد شحاته سالمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  312

 68882برلم   

    21101114دمحم سٌد شحاته سالمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه للشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  313

 68882برلم   

ٌن متضامن كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع احمد حسن عوض محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه كشر -  314

دمحم سٌد شحاته -احمد حسن عوض محمود  -لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنان 

لتأمٌنات االجتماعٌة سالمه مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وعلً االخص وزارة السٌاحة وا

والشهر العماري والسجل التجاري والؽرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب والضرائب علً المبٌعات والمرور والجمارن وحك التولٌع 

 68882برلم       21101114امام كافة البنون فً فتح الحسابات والتولٌع علً ، تارٌخ : 

ٌن متضامن  تم انضمامه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع احمد حسن عوض محمود  توصٌة بسٌطة  شر -  315

دمحم سٌد شحاته -احمد حسن عوض محمود  -لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنان 

لً االخص وزارة السٌاحة والتأمٌنات االجتماعٌة سالمه مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وع

والشهر العماري والسجل التجاري والؽرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب والضرائب علً المبٌعات والمرور والجمارن وحك التولٌع 

 68882برلم       21101114امام كافة البنون فً فتح الحسابات والتولٌع علً ، تارٌخ : 

حاته سالمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع دمحم سٌد ش -  316

دمحم سٌد شحاته -احمد حسن عوض محمود  -لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنان 

ت الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وعلً االخص وزارة السٌاحة والتأمٌنات االجتماعٌة سالمه مجتمعٌن او منفردٌن وذلن امام كافه الجها

والشهر العماري والسجل التجاري والؽرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب والضرائب علً المبٌعات والمرور والجمارن وحك التولٌع 

 68882م   برل    21101114امام كافة البنون فً فتح الحسابات والتولٌع علً ، تارٌخ : 

دمحم سٌد شحاته سالمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع  -  311

دمحم سٌد شحاته -احمد حسن عوض محمود  -لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنان 

نفردٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وعلً االخص وزارة السٌاحة والتأمٌنات االجتماعٌة سالمه مجتمعٌن او م

والشهر العماري والسجل التجاري والؽرفة التجارٌة ومصلحة الضرائب والضرائب علً المبٌعات والمرور والجمارن وحك التولٌع 

 68882برلم       21101114ً ، تارٌخ : امام كافة البنون فً فتح الحسابات والتولٌع عل

احمد حسن عوض محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الشٌكات والسحب وحك المصادلة علً الحسابات المدٌنة  -  318

والدائنة وكذلن عمل خطابات الضمان وفكها والمرض والرهن   وكافه االعمال المصرفٌة امام كافه البنون كل ذلن ضمن اؼراض 

ة وٌكون لشرٌن المتضامن  /عبدالحمٌد موسً خلٌفه محمود منفردا  حك شراء السٌارات وتملكها واستخراج الرخص الشرك

وتجدٌدها واستالمها ودفع الرسوم والتامٌنات واللوحات المعدنٌه وكذلن استخراج شهادات المخالفات وشهادات بٌانات المرور 

 68882برلم       21101114م  ونٌابات المرور والتعامل مع ، تارٌخ : والشهر العمارى والتعامل مع المرور وجمٌع الل
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احمد حسن عوض محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الشٌكات والسحب وحك المصادلة علً الحسابات المدٌنة  -  310

لبنون كل ذلن ضمن اؼراض والدائنة وكذلن عمل خطابات الضمان وفكها والمرض والرهن   وكافه االعمال المصرفٌة امام كافه ا

الشركة وٌكون لشرٌن المتضامن  /عبدالحمٌد موسً خلٌفه محمود منفردا  حك شراء السٌارات وتملكها واستخراج الرخص 

وتجدٌدها واستالمها ودفع الرسوم والتامٌنات واللوحات المعدنٌه وكذلن استخراج شهادات المخالفات وشهادات بٌانات المرور 

 68882برلم       21101114والتعامل مع المرور وجمٌع اللم  ونٌابات المرور والتعامل مع ، تارٌخ : والشهر العمارى 

دمحم سٌد شحاته سالمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الشٌكات والسحب وحك المصادلة علً الحسابات المدٌنة والدائنة  -  321

ه االعمال المصرفٌة امام كافه البنون كل ذلن ضمن اؼراض الشركة وكذلن عمل خطابات الضمان وفكها والمرض والرهن   وكاف

وٌكون لشرٌن المتضامن  /عبدالحمٌد موسً خلٌفه محمود منفردا  حك شراء السٌارات وتملكها واستخراج الرخص وتجدٌدها 

بٌانات المرور والشهر العمارى  واستالمها ودفع الرسوم والتامٌنات واللوحات المعدنٌه وكذلن استخراج شهادات المخالفات وشهادات

 68882برلم       21101114والتعامل مع المرور وجمٌع اللم  ونٌابات المرور والتعامل مع ، تارٌخ : 

دمحم سٌد شحاته سالمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الشٌكات والسحب وحك المصادلة علً الحسابات المدٌنة والدائنة  -  321

مان وفكها والمرض والرهن   وكافه االعمال المصرفٌة امام كافه البنون كل ذلن ضمن اؼراض الشركة وكذلن عمل خطابات الض

وٌكون لشرٌن المتضامن  /عبدالحمٌد موسً خلٌفه محمود منفردا  حك شراء السٌارات وتملكها واستخراج الرخص وتجدٌدها 

تخراج شهادات المخالفات وشهادات بٌانات المرور والشهر العمارى واستالمها ودفع الرسوم والتامٌنات واللوحات المعدنٌه وكذلن اس

 68882برلم       21101114والتعامل مع المرور وجمٌع اللم  ونٌابات المرور والتعامل مع ، تارٌخ : 

واع احمد حسن عوض محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه بجمٌع ان -  322

 68882برلم       21101114، تارٌخ :  1السٌارات كما له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

احمد حسن عوض محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه بجمٌع انواع  -  323

 68882برلم       21101114، تارٌخ :  1بعض ما ذكر  السٌارات كما له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او

دمحم سٌد شحاته سالمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه بجمٌع انواع  -  324

 68882برلم       21101114، تارٌخ :  1السٌارات كما له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

دمحم سٌد شحاته سالمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه بجمٌع انواع  -  325

 68882برلم       21101114، تارٌخ :  1السٌارات كما له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

سٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ، شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  توصٌة ب -  326

 14101برلم       21101114تارٌخ : 

شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ،  -  321

 14101برلم       21101114تارٌخ : 

دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ، شهاب الدٌن احمد سامى  -  328

 14101برلم       21101114تارٌخ : 

شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ،  -  320

 14101برلم       21101114تارٌخ : 

شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ،  -  331

 14101برلم       21101114تارٌخ : 

شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ،  -  331

 14101برلم       21101114تارٌخ : 

عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ، تارٌخ :  -  332

 14101برلم       21101114
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 14101برلم       21101114

عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ، تارٌخ :  -  334

 14101برلم       21101114

عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ، تارٌخ :  -  335

 14101برلم       21101114

عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ، تارٌخ :  -  336

 14101برلم       21101114

عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ، تارٌخ :  -  331

 14101برلم       21101114

اٌهاب احمد سامى دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ، تارٌخ :  -  338

 14101برلم       21101114

: اٌهاب احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ، تارٌخ  -  330

 14101برلم       21101114

اٌهاب احمد سامى دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ، تارٌخ :  -  341

 14101برلم       21101114

مولة ، تارٌخ : اٌهاب احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة ح -  341

 14101برلم       21101114

اٌهاب احمد سامى دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ، تارٌخ :  -  342

 14101برلم       21101114

ستالمه كافة حمولة ، تارٌخ : اٌهاب احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة وا -  343

 14101برلم       21101114

شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة  -  344

 14101برلم       21101114ومستحماته ، تارٌخ : 

ن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضام -  345

 14101برلم       21101114ومستحماته ، تارٌخ : 

شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة  -  346

 14101برلم       21101114ومستحماته ، تارٌخ : 

ب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة شها -  341

 14101برلم       21101114ومستحماته ، تارٌخ : 

شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة  -  348

 14101برلم       21101114تارٌخ : ومستحماته ، 

شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة  -  340

 14101برلم       21101114ومستحماته ، تارٌخ : 

ستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ : عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة وا -  351

 14101برلم       21101114
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 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ :  -  351

 14101برلم       21101114

خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ : عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  352

 14101برلم       21101114

عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ :  -  353

 14101برلم       21101114

طة  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ : عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  توصٌة بسٌ -  354

 14101برلم       21101114

عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ :  -  355

 14101برلم       21101114

دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، اٌهاب احمد سامى  -  356

 14101برلم       21101114تارٌخ : 

اٌهاب احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ،  -  351

 14101م   برل    21101114تارٌخ : 

اٌهاب احمد سامى دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ،  -  358

 14101برلم       21101114تارٌخ : 

اٌهاب احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ،  -  350

 14101برلم       21101114تارٌخ : 

اٌهاب احمد سامى دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ،  -  361

 14101برلم       21101114تارٌخ : 

اٌهاب احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ،  -  361

 14101برلم       21101114تارٌخ : 

االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن/ شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك  -  362

عصام ٌحٌى امٌن ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه 

والؽٌر حكومٌه وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والرهن 

والدفع ومافة انواع التصرفات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض 

 14101برلم       21101114الؽٌرفى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

التولٌع لتصبح للشرٌكٌن/ شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و -  363

عصام ٌحٌى امٌن ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه 

والؽٌر حكومٌه وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والرهن 

افة انواع التصرفات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض والدفع وم

 14101برلم       21101114الؽٌرفى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

لتصبح للشرٌكٌن/ شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع  -  364

عصام ٌحٌى امٌن ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه 

والؽٌر حكومٌه وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والرهن 

ع التصرفات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض والدفع ومافة انوا

 14101برلم       21101114الؽٌرفى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 
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 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

رٌكٌن/ شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للش -  365

عصام ٌحٌى امٌن ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه 

والؽٌر حكومٌه وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والرهن 

ت  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض والدفع ومافة انواع التصرفا

 14101برلم       21101114الؽٌرفى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن/  -  366

صام ٌحٌى امٌن ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه ع

والؽٌر حكومٌه وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والرهن 

ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض والدفع ومافة انواع التصرفات  بشرط 

 14101برلم       21101114الؽٌرفى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

شهاب الدٌن احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن/  -  361

امٌن ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه عصام ٌحٌى 

والؽٌر حكومٌه وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والرهن 

مٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض والدفع ومافة انواع التصرفات  بشرط ان تكون ج

 14101برلم       21101114الؽٌرفى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن/ عصام ٌحٌى امٌن  -  368

ٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ابراهٌم وعمرو ٌح

وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والرهن والدفع ومافة انواع 

كه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض الؽٌرفى كل او بعض التصرفات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشر

 14101برلم       21101114ماذكر ، تارٌخ : 

عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن/ عصام ٌحٌى امٌن  -  360

ن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌ

وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والرهن والدفع ومافة انواع 

ها ولها حك توكٌل وتفوٌض الؽٌرفى كل او بعض التصرفات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراض

 14101برلم       21101114ماذكر ، تارٌخ : 

عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن/ عصام ٌحٌى امٌن  -  311

تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه  ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك

وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والرهن والدفع ومافة انواع 

ٌض الؽٌرفى كل او بعض التصرفات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفو

 14101برلم       21101114ماذكر ، تارٌخ : 

عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن/ عصام ٌحٌى امٌن  -  311

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه  ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه

وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والرهن والدفع ومافة انواع 

التصرفات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض الؽٌرفى كل او بعض 

 14101برلم       21101114اذكر ، تارٌخ : م

عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن/ عصام ٌحٌى امٌن  -  312

ٌر حكومٌه ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه والؽ

وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والرهن والدفع ومافة انواع 

التصرفات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض الؽٌرفى كل او بعض 

 14101برلم       21101114ماذكر ، تارٌخ : 

عصام ٌحًٌ امٌن ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن/ عصام ٌحٌى امٌن  -  313

ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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االعمال العام والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والرهن والدفع ومافة انواع  وشركات لطاعى

التصرفات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض الؽٌرفى كل او بعض 

 14101برلم       21101114ماذكر ، تارٌخ : 

اٌهاب احمد سامى دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن/ عصام  -  314

ٌحٌى امٌن ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر 

م والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والرهن والدفع ومافة حكومٌه وشركات لطاعى االعمال العا

انواع التصرفات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض الؽٌرفى كل او 

 14101برلم       21101114بعض ماذكر ، تارٌخ : 

د سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن/ عصام اٌهاب احم -  315

ٌحٌى امٌن ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر 

ون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والرهن والدفع ومافة حكومٌه وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبن

انواع التصرفات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض الؽٌرفى كل او 

 14101برلم       21101114بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن/ عصام اٌهاب احمد سامى دمحم كا -  316

ٌحٌى امٌن ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر 

معامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والرهن والدفع ومافة حكومٌه وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبنون فى كافه ال

انواع التصرفات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض الؽٌرفى كل او 

 14101برلم       21101114بعض ماذكر ، تارٌخ : 

تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن/ عصام  اٌهاب احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة -  311

ٌحٌى امٌن ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر 

لدات ولهما حك االلتراض والرهن والدفع ومافة حكومٌه وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعا

انواع التصرفات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض الؽٌرفى كل او 

 14101برلم       21101114بعض ماذكر ، تارٌخ : 

متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن/ عصام اٌهاب احمد سامى دمحم كامل خٌرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  318

ٌحٌى امٌن ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر 

االلتراض والرهن والدفع ومافة  حكومٌه وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك

انواع التصرفات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض الؽٌرفى كل او 

 14101برلم       21101114بعض ماذكر ، تارٌخ : 

حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن/ عصام اٌهاب احمد سامى دمحم كامل خٌرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل  -  310

ٌحٌى امٌن ابراهٌم وعمرو ٌحٌى امٌن ابراهٌم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثبل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر 

هن والدفع ومافة حكومٌه وشركات لطاعى االعمال العام والخاص والبنون فى كافه المعامالت والتعالدات ولهما حك االلتراض والر

انواع التصرفات  بشرط ان تكون جمٌع االعمال باسم الشركه ولصالحها وضمن اؼراضها ولها حك توكٌل وتفوٌض الؽٌرفى كل او 

 14101برلم       21101114بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ه /عمرو دمحم دمحم لمعى وحازم لكل من الساد -1عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  381

عمرو موسً واٌمن الصاوي محمود منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتولٌع نٌابه عنها علً كافه العمود بما فٌها العمود 

والتولٌع والمستندات الخاصة بشراء وبٌع االصول وفً التعامل باسم الشركة امام البنون وفتح الحسابات والتعامل بالسحب واالٌداع 

علً التحوٌالت والمدفوعات والشٌكات وعمود االلتراض والرهن بأسم ونٌابة عن الشركة والتولٌع علً نشرات االكتئاب ومذكرة 

 83211برلم       21101114المعلومات وعمود التحصٌل والحوالة وامناء الحفظ واي عمود او ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اجراءات لها عاللة بنشاط الشركة ولهم الحك فً عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة   -  381

لكل من االستاذ / اسماعٌل احمد سمٌر او االستاذ / احمد دمحم عبدالكرٌم  -2تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض السلطات الممنوحة  

تولٌع مجموعه ) أ (  -3ملٌون جنٌه مصري   5صالحٌة التولٌع مع اي من المجموعة ) أ ( علً اساس تولٌع مزدوج بحد ألصً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

                                                 1الترتٌب     1ملٌون جنٌه مصري  3+ تولٌع مجموعه ) ج ( علً اساس تولٌع مزدوج بحد ألصً 

 83211 برلم      21101114المجموعه ) أ (   االستاذ / عبدهللا لناوي دمحم دمحملناوي ، تارٌخ : 

عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المجموعه ) ج (   االستاذ / دمحم سعٌد أبو نوارج  -  382

 83211برلم       21101114، تارٌخ : 

حلمى االعٌوطى دمحم رفع اسم السٌد/  -احمد دمحم اسامه النجار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  383

كامل العٌوطى من السجل التجارى للشركه والؽاءتفوٌضه فى التولٌع نٌابة عن الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه وذلن الحالته 

 3118برلم       21101114للمعاش ، تارٌخ : 

    21101111متضامن ، تارٌخ : احمد خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى  -  384

 31241برلم   

    21101111احمد خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  385

 31241برلم   

    21101111ٌخ : احمد خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن ، تار -  386

 31241برلم   

    21101111احمد خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  381

 31241برلم   

    21101111احمد خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  388

 31241برلم   

عمرو خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  380

 31241برلم       21101111

خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ : عمرو  -  301

 31241برلم       21101111

عمرو خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  301

 31241برلم       21101111

عم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ : عمرو خالد عبدالمن -  302

 31241برلم       21101111

عمرو خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  303

 31241برلم       21101111

تعدٌل حك االداره  -ة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن احمد خالد عبدالمنعم حسن  توصٌ -  304

والتولٌع موكله للسٌد/ خالد عبدالمنعم حسن منفردا وله فى ذلن كافة الصالحٌات فى التعامل باسم الشركه ولصالحها وله حك البٌع 

رهن وااللتراض من البنون والتعامل مع البنون وحك والشراء لنفسه وللؽٌر لجمٌع اصول الشركة العمارٌه والمنموله وله حك ال

 31241برلم       21101111التنازل والتصرؾ والتصالح امام جمٌع الجهات الحكومٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره  -احمد خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن  -  305

سٌد/ خالد عبدالمنعم حسن منفردا وله فى ذلن كافة الصالحٌات فى التعامل باسم الشركه ولصالحها وله حك البٌع والتولٌع موكله لل

والشراء لنفسه وللؽٌر لجمٌع اصول الشركة العمارٌه والمنموله وله حك الرهن وااللتراض من البنون والتعامل مع البنون وحك 

 31241برلم       21101111ت الحكومٌه ، تارٌخ : التنازل والتصرؾ والتصالح امام جمٌع الجها

تعدٌل حك االداره  -احمد خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن  -  306

ا وله حك البٌع والتولٌع موكله للسٌد/ خالد عبدالمنعم حسن منفردا وله فى ذلن كافة الصالحٌات فى التعامل باسم الشركه ولصالحه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والشراء لنفسه وللؽٌر لجمٌع اصول الشركة العمارٌه والمنموله وله حك الرهن وااللتراض من البنون والتعامل مع البنون وحك 

 31241برلم       21101111التنازل والتصرؾ والتصالح امام جمٌع الجهات الحكومٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره  -طة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن احمد خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌ -  301

والتولٌع موكله للسٌد/ خالد عبدالمنعم حسن منفردا وله فى ذلن كافة الصالحٌات فى التعامل باسم الشركه ولصالحها وله حك البٌع 

االلتراض من البنون والتعامل مع البنون وحك والشراء لنفسه وللؽٌر لجمٌع اصول الشركة العمارٌه والمنموله وله حك الرهن و

 31241برلم       21101111التنازل والتصرؾ والتصالح امام جمٌع الجهات الحكومٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره  -احمد خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن  -  308

خالد عبدالمنعم حسن منفردا وله فى ذلن كافة الصالحٌات فى التعامل باسم الشركه ولصالحها وله حك البٌع والتولٌع موكله للسٌد/ 

والشراء لنفسه وللؽٌر لجمٌع اصول الشركة العمارٌه والمنموله وله حك الرهن وااللتراض من البنون والتعامل مع البنون وحك 

 31241برلم       21101111كومٌه ، تارٌخ : التنازل والتصرؾ والتصالح امام جمٌع الجهات الح

تعدٌل حك االداره  -عمرو خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن  -  300

حك البٌع  والتولٌع موكله للسٌد/ خالد عبدالمنعم حسن منفردا وله فى ذلن كافة الصالحٌات فى التعامل باسم الشركه ولصالحها وله

والشراء لنفسه وللؽٌر لجمٌع اصول الشركة العمارٌه والمنموله وله حك الرهن وااللتراض من البنون والتعامل مع البنون وحك 

 31241برلم       21101111التنازل والتصرؾ والتصالح امام جمٌع الجهات الحكومٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره  -رٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن عمرو خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  ش -  411

والتولٌع موكله للسٌد/ خالد عبدالمنعم حسن منفردا وله فى ذلن كافة الصالحٌات فى التعامل باسم الشركه ولصالحها وله حك البٌع 

راض من البنون والتعامل مع البنون وحك والشراء لنفسه وللؽٌر لجمٌع اصول الشركة العمارٌه والمنموله وله حك الرهن وااللت

 31241برلم       21101111التنازل والتصرؾ والتصالح امام جمٌع الجهات الحكومٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره  -عمرو خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن  -  411

عبدالمنعم حسن منفردا وله فى ذلن كافة الصالحٌات فى التعامل باسم الشركه ولصالحها وله حك البٌع والتولٌع موكله للسٌد/ خالد 

والشراء لنفسه وللؽٌر لجمٌع اصول الشركة العمارٌه والمنموله وله حك الرهن وااللتراض من البنون والتعامل مع البنون وحك 

 31241برلم       21101111، تارٌخ :  التنازل والتصرؾ والتصالح امام جمٌع الجهات الحكومٌه

تعدٌل حك االداره  -عمرو خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن  -  412

لبٌع والتولٌع موكله للسٌد/ خالد عبدالمنعم حسن منفردا وله فى ذلن كافة الصالحٌات فى التعامل باسم الشركه ولصالحها وله حك ا

والشراء لنفسه وللؽٌر لجمٌع اصول الشركة العمارٌه والمنموله وله حك الرهن وااللتراض من البنون والتعامل مع البنون وحك 

 31241برلم       21101111التنازل والتصرؾ والتصالح امام جمٌع الجهات الحكومٌه ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره  -تضامن  تعدل صفته من موصى الى متضامن عمرو خالد عبدالمنعم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  413

والتولٌع موكله للسٌد/ خالد عبدالمنعم حسن منفردا وله فى ذلن كافة الصالحٌات فى التعامل باسم الشركه ولصالحها وله حك البٌع 

ن البنون والتعامل مع البنون وحك والشراء لنفسه وللؽٌر لجمٌع اصول الشركة العمارٌه والمنموله وله حك الرهن وااللتراض م

 31241برلم       21101111التنازل والتصرؾ والتصالح امام جمٌع الجهات الحكومٌه ، تارٌخ : 

هٌثم ابراهٌم الدسولى عطٌة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً بند االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن حك الرهن  -  414

 50420برلم       21101118وااللتراض ، تارٌخ : 

طارق حامد ابو المعاطى الشربٌنى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمة علً تفوٌض السٌد اللواء مهندس / طارق  -  415

حامد ابو المعاطى الشربٌنى بصفته رئٌس مجلس ادارة الشركة المابضة الستصالح االراضً وابحاث المٌاه الجوفٌة وذلن فً 

ً عمود المروض والرهن والتسهٌالت االئتمانٌة وفً جمٌع تعامالت الشركة مع البنون التً تتعامل معها الشركة المابضة التولٌع عل

، تارٌخ  1وكضامن للعمود والتسهٌالت االئتمانٌة التً تحصل علٌها الشركات التابعة لها من البنون التً تتعامل معها هذه الشركات 

 63831برلم       21101118: 

    21101118حنفى احمد عوض عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره المستملٌن ، تارٌخ :  -  416

 50531برلم   

 11430برلم       21101118ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  411



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11430برلم       21101118حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم دمحم  -  418

 11430برلم       21101118دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  410

 11430برلم       21101118ذي ، تارٌخ : دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌ -  411

برلم       21101118ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  411

11430 

برلم       21101118ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  412

11430 

 11430برلم       21101118أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  413

 11430برلم       21101118أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  414

برلم       21101118ة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ : هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شرك -  415

11430 

برلم       21101118هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ، تارٌخ :  -  416

11430 

 11430برلم       21101118ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  411

 11430برلم       21101118ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  418

 11430برلم       21101118و مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ : دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عض -  410

 11430برلم       21101118دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  421

 11430برلم       21101118ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل ، تارٌخ :  -  421

 11430برلم       21101118ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل ، تارٌخ :  -  422

 11430برلم       21101118أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  423

 11430برلم       21101118مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس -  424

برلم       21101118هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  425

11430 

برلم       21101118:  هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ -  426

11430 

 11430برلم       21101118ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  421

 11430برلم       21101118ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  428

 11430برلم       21101118فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  دمحم دمحم -  420

 11430برلم       21101118دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  431

 11430برلم       21101118رٌخ : ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل ، تا -  431

 11430برلم       21101118ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل ، تارٌخ :  -  432



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11430برلم       21101118أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  433

 11430برلم       21101118لسٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ : أحمد محمود ا -  434

برلم       21101118هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  435

11430 

برلم       21101118ٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ : هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئ -  436

11430 

ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم استمالته من منصبه كعضو منتدب للشركه مع بمائه  -  431

لس االدارة واعضاء مجلس ٌملن حك التولٌع عن الشركة على انفراد كل من نائب رئٌس مج -كعضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة 

االدارة المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن 

وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة اٌا من ) هبه هللا حسام الدٌن 

 11430برلم       21101118احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فً تعٌٌن العاملٌن ، تارٌخ :  -وح رشٌد علً ممد

ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم استمالته من منصبه كعضو منتدب للشركه مع بمائه  -  438

لٌع عن الشركة على انفراد كل من نائب رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس ٌملن حك التو -كعضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة 

االدارة المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن 

عن الشركة اٌا من ) هبه هللا حسام الدٌن  وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ٌملن حك التولٌع نٌابه

 11430برلم       21101118احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فً تعٌٌن العاملٌن ، تارٌخ :  -ممدوح رشٌد علً 

دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم استمالته من منصبه كعضو منتدب للشركه مع بمائه كعضو  -  430

ٌملن حك التولٌع عن الشركة على انفراد كل من نائب رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة  -س ادارة من ذوي الخبرة مجل

المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان 

دٌن او مجتمعٌن ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة اٌا من ) هبه هللا حسام الدٌن ممدوح ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفر

 11430برلم       21101118احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فً تعٌٌن العاملٌن ، تارٌخ :  -رشٌد علً 

كعضو منتدب للشركه مع بمائه كعضو  دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم استمالته من منصبه -  441

ٌملن حك التولٌع عن الشركة على انفراد كل من نائب رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة  -مجلس ادارة من ذوي الخبرة 

المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان 

خولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة اٌا من ) هبه هللا حسام الدٌن ممدوح ٌ

 11430برلم       21101118احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فً تعٌٌن العاملٌن ، تارٌخ :  -رشٌد علً 

كة مساهمة  عضو منتدب  تم استمالته من منصبه كعضو منتدب للشركه مع ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شر -  441

ٌملن حك التولٌع عن الشركة على انفراد كل من نائب رئٌس مجلس االدارة واعضاء  -بمائه كعضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة 

ى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مجلس االدارة المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض ولمجلس االداره الحك ف

مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة اٌا من ) هبه هللا حسام 

 11430برلم       21101118احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فً تعٌٌن العاملٌن ، تارٌخ :  -الدٌن ممدوح رشٌد علً 

ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  تم استمالته من منصبه كعضو منتدب للشركه مع  -  442

ٌملن حك التولٌع عن الشركة على انفراد كل من نائب رئٌس مجلس االدارة واعضاء  -بمائه كعضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة 

به المجلس لهذا الؽرض ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مجلس االدارة المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌنتد

مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة اٌا من ) هبه هللا حسام 

 11430برلم       21101118عاملٌن ، تارٌخ : احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فً تعٌٌن ال -الدٌن ممدوح رشٌد علً 

أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم استمالته من منصبه كعضو منتدب للشركه مع بمائه  -  443

جلس ٌملن حك التولٌع عن الشركة على انفراد كل من نائب رئٌس مجلس االدارة واعضاء م -كعضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة 

االدارة المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن 

وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة اٌا من ) هبه هللا حسام الدٌن 

 11430برلم       21101118محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فً تعٌٌن العاملٌن ، تارٌخ : احمد  -ممدوح رشٌد علً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم استمالته من منصبه كعضو منتدب للشركه مع بمائه  -  444

كل من نائب رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس  ٌملن حك التولٌع عن الشركة على انفراد -كعضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة 

االدارة المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن 

هللا حسام الدٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة اٌا من ) هبه 

 11430برلم       21101118احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فً تعٌٌن العاملٌن ، تارٌخ :  -ممدوح رشٌد علً 

هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تم استمالته من منصبه كعضو منتدب للشركه  -  445

ٌملن حك التولٌع عن الشركة على انفراد كل من نائب رئٌس مجلس االدارة  -من ذوي الخبرة مع بمائه كعضو مجلس ادارة 

واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن وكل عضو اخر ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او 

جتمعٌن ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة اٌا من ) هبه هللا وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او م

 11430برلم       21101118احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فً تعٌٌن العاملٌن ، تارٌخ :  -حسام الدٌن ممدوح رشٌد علً 

هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تم استمالته من منصبه كعضو منتدب للشركه  -  446

ٌملن حك التولٌع عن الشركة على انفراد كل من نائب رئٌس مجلس االدارة  -مع بمائه كعضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة 

و اخر ٌنتدبه المجلس لهذا الؽرض ولمجلس االداره الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن وكل عض

وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة اٌا من ) هبه هللا 

 11430برلم       21101118ً تعٌٌن العاملٌن ، تارٌخ : احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن ف -حسام الدٌن ممدوح رشٌد علً 

ٌملن حك التولٌع  -1ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والموظفٌن وفصلهم وتحدٌد رواتبهم  -  441

السٌد جمعه ( منفردٌن فى تمثٌل  نٌابة عن الشركة اٌا من ) السٌدة/ هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد على او السٌد/ احمد محمود

الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وعلى االخص مصلحة الشهر 

ى عمود العمارى والتأمٌنات االجتماعٌه ومكاتب التوثٌك و السجل التجارى والى منهم منفردٌن الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركة عل

 11430برلم       21101118التأسٌس بكافة عمودها وتعدٌالتها والمساهمه فٌها واالندماج ، تارٌخ : 

ٌملن حك التولٌع  -1ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والموظفٌن وفصلهم وتحدٌد رواتبهم  -  448

حسام الدٌن ممدوح رشٌد على او السٌد/ احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فى تمثٌل  نٌابة عن الشركة اٌا من ) السٌدة/ هبه هللا

الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وعلى االخص مصلحة الشهر 

منهم منفردٌن الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركة على عمود العمارى والتأمٌنات االجتماعٌه ومكاتب التوثٌك و السجل التجارى والى 

 11430برلم       21101118التأسٌس بكافة عمودها وتعدٌالتها والمساهمه فٌها واالندماج ، تارٌخ : 

ٌابة ٌملن حك التولٌع ن -1دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والموظفٌن وفصلهم وتحدٌد رواتبهم  -  440

عن الشركة اٌا من ) السٌدة/ هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد على او السٌد/ احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فى تمثٌل الشركة 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وعلى االخص مصلحة الشهر العمارى 

عٌه ومكاتب التوثٌك و السجل التجارى والى منهم منفردٌن الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركة على عمود التأسٌس والتأمٌنات االجتما

 11430برلم       21101118بكافة عمودها وتعدٌالتها والمساهمه فٌها واالندماج ، تارٌخ : 

ٌملن حك التولٌع نٌابة  -1صلهم وتحدٌد رواتبهم دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والموظفٌن وف -  451

عن الشركة اٌا من ) السٌدة/ هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد على او السٌد/ احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فى تمثٌل الشركة 

ص مصلحة الشهر العمارى امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وعلى االخ

والتأمٌنات االجتماعٌه ومكاتب التوثٌك و السجل التجارى والى منهم منفردٌن الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركة على عمود التأسٌس 

 11430برلم       21101118بكافة عمودها وتعدٌالتها والمساهمه فٌها واالندماج ، تارٌخ : 

ٌملن حك  -1ن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  والموظفٌن وفصلهم وتحدٌد رواتبهم ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌ -  451

التولٌع نٌابة عن الشركة اٌا من ) السٌدة/ هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد على او السٌد/ احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فى 

اع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وعلى االخص مصلحة تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمط

الشهر العمارى والتأمٌنات االجتماعٌه ومكاتب التوثٌك و السجل التجارى والى منهم منفردٌن الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركة 

 11430برلم       21101118على عمود التأسٌس بكافة عمودها وتعدٌالتها والمساهمه فٌها واالندماج ، تارٌخ : 

ٌملن حك  -1ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  والموظفٌن وفصلهم وتحدٌد رواتبهم  -  452

التولٌع نٌابة عن الشركة اٌا من ) السٌدة/ هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد على او السٌد/ احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فى 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وعلى االخص مصلحة  تمثٌل الشركة

الشهر العمارى والتأمٌنات االجتماعٌه ومكاتب التوثٌك و السجل التجارى والى منهم منفردٌن الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركة 

 11430برلم       21101118ا والمساهمه فٌها واالندماج ، تارٌخ : على عمود التأسٌس بكافة عمودها وتعدٌالته

ٌملن حك التولٌع  -1أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والموظفٌن وفصلهم وتحدٌد رواتبهم  -  453

محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فى تمثٌل نٌابة عن الشركة اٌا من ) السٌدة/ هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد على او السٌد/ احمد 

الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وعلى االخص مصلحة الشهر 

كة على عمود العمارى والتأمٌنات االجتماعٌه ومكاتب التوثٌك و السجل التجارى والى منهم منفردٌن الحك فى التولٌع نٌابه عن الشر

 11430برلم       21101118التأسٌس بكافة عمودها وتعدٌالتها والمساهمه فٌها واالندماج ، تارٌخ : 

ٌملن حك التولٌع  -1أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والموظفٌن وفصلهم وتحدٌد رواتبهم  -  454

حسام الدٌن ممدوح رشٌد على او السٌد/ احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن فى تمثٌل  نٌابة عن الشركة اٌا من ) السٌدة/ هبه هللا

الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وعلى االخص مصلحة الشهر 

منهم منفردٌن الحك فى التولٌع نٌابه عن الشركة على عمود العمارى والتأمٌنات االجتماعٌه ومكاتب التوثٌك و السجل التجارى والى 

 11430برلم       21101118التأسٌس بكافة عمودها وتعدٌالتها والمساهمه فٌها واالندماج ، تارٌخ : 

ملن ٌ -1هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والموظفٌن وفصلهم وتحدٌد رواتبهم  -  455

حك التولٌع نٌابة عن الشركة اٌا من ) السٌدة/ هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد على او السٌد/ احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن 

فى تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وعلى االخص 

لتأمٌنات االجتماعٌه ومكاتب التوثٌك و السجل التجارى والى منهم منفردٌن الحك فى التولٌع نٌابه عن مصلحة الشهر العمارى وا

 11430برلم       21101118الشركة على عمود التأسٌس بكافة عمودها وتعدٌالتها والمساهمه فٌها واالندماج ، تارٌخ : 

ٌملن  -1ئب رئٌس مجلس ادارة  والموظفٌن وفصلهم وتحدٌد رواتبهم هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نا -  456

حك التولٌع نٌابة عن الشركة اٌا من ) السٌدة/ هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد على او السٌد/ احمد محمود السٌد جمعه ( منفردٌن 

االعمال والمطاع الخاص وعلى االخص  فى تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع

مصلحة الشهر العمارى والتأمٌنات االجتماعٌه ومكاتب التوثٌك و السجل التجارى والى منهم منفردٌن الحك فى التولٌع نٌابه عن 

 11430برلم       21101118الشركة على عمود التأسٌس بكافة عمودها وتعدٌالتها والمساهمه فٌها واالندماج ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فى شركات اخرى والتولٌع على عمود تعدٌل النظام  -  451

االساسى امام الهٌئه العامة لالستثمار والمناطك الحرة وامام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مأمورٌاتها ومكاتبها وامام مكاتب 

منهم منفردٌن سلطة التولٌع باسم الشركة ولصالحها وعلى سبٌل المثال ال الحصر صالحٌة الدخول فى ابرام السجل التجارى والى 

جمٌع انواع االتفالٌات والصفمات والعمود والمشارطات المتعلمه بمعامالت الشركة سواء بالنمد او باالجل ولهم سلطه لبض ودفع تلن 

 11430برلم       21101118عمال ، تارٌخ : المبالػ وسداد السندات االذنٌه واسناد اال

ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فى شركات اخرى والتولٌع على عمود تعدٌل النظام  -  458

كاتبها وامام مكاتب االساسى امام الهٌئه العامة لالستثمار والمناطك الحرة وامام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مأمورٌاتها وم

السجل التجارى والى منهم منفردٌن سلطة التولٌع باسم الشركة ولصالحها وعلى سبٌل المثال ال الحصر صالحٌة الدخول فى ابرام 

جمٌع انواع االتفالٌات والصفمات والعمود والمشارطات المتعلمه بمعامالت الشركة سواء بالنمد او باالجل ولهم سلطه لبض ودفع تلن 

 11430برلم       21101118مبالػ وسداد السندات االذنٌه واسناد االعمال ، تارٌخ : ال

دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فى شركات اخرى والتولٌع على عمود تعدٌل النظام االساسى  -  450

رى والتوثٌك بكافة مأمورٌاتها ومكاتبها وامام مكاتب السجل امام الهٌئه العامة لالستثمار والمناطك الحرة وامام مصلحة الشهر العما

التجارى والى منهم منفردٌن سلطة التولٌع باسم الشركة ولصالحها وعلى سبٌل المثال ال الحصر صالحٌة الدخول فى ابرام جمٌع 

االجل ولهم سلطه لبض ودفع تلن انواع االتفالٌات والصفمات والعمود والمشارطات المتعلمه بمعامالت الشركة سواء بالنمد او ب

 11430برلم       21101118المبالػ وسداد السندات االذنٌه واسناد االعمال ، تارٌخ : 

دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فى شركات اخرى والتولٌع على عمود تعدٌل النظام االساسى  -  461

ك الحرة وامام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مأمورٌاتها ومكاتبها وامام مكاتب السجل امام الهٌئه العامة لالستثمار والمناط

التجارى والى منهم منفردٌن سلطة التولٌع باسم الشركة ولصالحها وعلى سبٌل المثال ال الحصر صالحٌة الدخول فى ابرام جمٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

معامالت الشركة سواء بالنمد او باالجل ولهم سلطه لبض ودفع تلن انواع االتفالٌات والصفمات والعمود والمشارطات المتعلمه ب

 11430برلم       21101118المبالػ وسداد السندات االذنٌه واسناد االعمال ، تارٌخ : 

ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  فى شركات اخرى والتولٌع على عمود تعدٌل النظام  -  461

امام الهٌئه العامة لالستثمار والمناطك الحرة وامام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مأمورٌاتها ومكاتبها وامام مكاتب  االساسى

السجل التجارى والى منهم منفردٌن سلطة التولٌع باسم الشركة ولصالحها وعلى سبٌل المثال ال الحصر صالحٌة الدخول فى ابرام 

الصفمات والعمود والمشارطات المتعلمه بمعامالت الشركة سواء بالنمد او باالجل ولهم سلطه لبض ودفع تلن جمٌع انواع االتفالٌات و

 11430برلم       21101118المبالػ وسداد السندات االذنٌه واسناد االعمال ، تارٌخ : 

التولٌع على عمود تعدٌل النظام ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  فى شركات اخرى و -  462

االساسى امام الهٌئه العامة لالستثمار والمناطك الحرة وامام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مأمورٌاتها ومكاتبها وامام مكاتب 

دخول فى ابرام السجل التجارى والى منهم منفردٌن سلطة التولٌع باسم الشركة ولصالحها وعلى سبٌل المثال ال الحصر صالحٌة ال

جمٌع انواع االتفالٌات والصفمات والعمود والمشارطات المتعلمه بمعامالت الشركة سواء بالنمد او باالجل ولهم سلطه لبض ودفع تلن 

 11430برلم       21101118المبالػ وسداد السندات االذنٌه واسناد االعمال ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  فى شركات اخرى والتولٌع على عمود تعدٌل النظام  أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  -  463

االساسى امام الهٌئه العامة لالستثمار والمناطك الحرة وامام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مأمورٌاتها ومكاتبها وامام مكاتب 

لى سبٌل المثال ال الحصر صالحٌة الدخول فى ابرام السجل التجارى والى منهم منفردٌن سلطة التولٌع باسم الشركة ولصالحها وع

جمٌع انواع االتفالٌات والصفمات والعمود والمشارطات المتعلمه بمعامالت الشركة سواء بالنمد او باالجل ولهم سلطه لبض ودفع تلن 

 11430برلم       21101118المبالػ وسداد السندات االذنٌه واسناد االعمال ، تارٌخ : 

مد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فى شركات اخرى والتولٌع على عمود تعدٌل النظام أح -  464

االساسى امام الهٌئه العامة لالستثمار والمناطك الحرة وامام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مأمورٌاتها ومكاتبها وامام مكاتب 

ة التولٌع باسم الشركة ولصالحها وعلى سبٌل المثال ال الحصر صالحٌة الدخول فى ابرام السجل التجارى والى منهم منفردٌن سلط

جمٌع انواع االتفالٌات والصفمات والعمود والمشارطات المتعلمه بمعامالت الشركة سواء بالنمد او باالجل ولهم سلطه لبض ودفع تلن 

 11430برلم       21101118المبالػ وسداد السندات االذنٌه واسناد االعمال ، تارٌخ : 

هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  فى شركات اخرى والتولٌع على عمود تعدٌل  -  465

وامام النظام االساسى امام الهٌئه العامة لالستثمار والمناطك الحرة وامام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك بكافة مأمورٌاتها ومكاتبها 

مكاتب السجل التجارى والى منهم منفردٌن سلطة التولٌع باسم الشركة ولصالحها وعلى سبٌل المثال ال الحصر صالحٌة الدخول فى 

ابرام جمٌع انواع االتفالٌات والصفمات والعمود والمشارطات المتعلمه بمعامالت الشركة سواء بالنمد او باالجل ولهم سلطه لبض 

 11430برلم       21101118سداد السندات االذنٌه واسناد االعمال ، تارٌخ : ودفع تلن المبالػ و

هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  فى شركات اخرى والتولٌع على عمود تعدٌل  -  466

شهر العمارى والتوثٌك بكافة مأمورٌاتها ومكاتبها وامام النظام االساسى امام الهٌئه العامة لالستثمار والمناطك الحرة وامام مصلحة ال

مكاتب السجل التجارى والى منهم منفردٌن سلطة التولٌع باسم الشركة ولصالحها وعلى سبٌل المثال ال الحصر صالحٌة الدخول فى 

لنمد او باالجل ولهم سلطه لبض ابرام جمٌع انواع االتفالٌات والصفمات والعمود والمشارطات المتعلمه بمعامالت الشركة سواء با

 11430برلم       21101118ودفع تلن المبالػ وسداد السندات االذنٌه واسناد االعمال ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التجارٌة . والى منهم منفردٌن الحك فى ترخٌص  -  461

دها سنوٌاً ودفع الرسوم والتأمٌنات وكافة اجراءات المرور والتولٌع على العمود واالوراق واستخراج تراخٌص السٌارات وتجدٌ

الداله على ذلن والحضور واتخاذ كافة االجراءات الخاصه بشأن المالن وبصفه عامة تسلٌم واستالم التراخٌص واتخاذ كافة 

به العامة ولهم اٌضاً الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى جمٌع او االجراءات المتعلمه بها امام ادارة والسام المرور والشرطه والنٌا

 11430برلم       21101118فى جزء من الصالحٌات السابمه والى اثنٌن مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن ، تارٌخ : 

فى ترخٌص ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التجارٌة . والى منهم منفردٌن الحك  -  468

واستخراج تراخٌص السٌارات وتجدٌدها سنوٌاً ودفع الرسوم والتأمٌنات وكافة اجراءات المرور والتولٌع على العمود واالوراق 

الداله على ذلن والحضور واتخاذ كافة االجراءات الخاصه بشأن المالن وبصفه عامة تسلٌم واستالم التراخٌص واتخاذ كافة 

امام ادارة والسام المرور والشرطه والنٌابه العامة ولهم اٌضاً الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى جمٌع او االجراءات المتعلمه بها 

 11430برلم       21101118فى جزء من الصالحٌات السابمه والى اثنٌن مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تجارٌة . والى منهم منفردٌن الحك فى ترخٌص واستخراج دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ال -  460

تراخٌص السٌارات وتجدٌدها سنوٌاً ودفع الرسوم والتأمٌنات وكافة اجراءات المرور والتولٌع على العمود واالوراق الداله على ذلن 

خاذ كافة االجراءات المتعلمه بها والحضور واتخاذ كافة االجراءات الخاصه بشأن المالن وبصفه عامة تسلٌم واستالم التراخٌص وات

امام ادارة والسام المرور والشرطه والنٌابه العامة ولهم اٌضاً الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى جمٌع او فى جزء من الصالحٌات 

 11430برلم       21101118السابمه والى اثنٌن مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التجارٌة . والى منهم منفردٌن الحك فى ترخٌص واستخراج  دمحم دمحم فهمى محمود  -  411

تراخٌص السٌارات وتجدٌدها سنوٌاً ودفع الرسوم والتأمٌنات وكافة اجراءات المرور والتولٌع على العمود واالوراق الداله على ذلن 

عامة تسلٌم واستالم التراخٌص واتخاذ كافة االجراءات المتعلمه بها  والحضور واتخاذ كافة االجراءات الخاصه بشأن المالن وبصفه

امام ادارة والسام المرور والشرطه والنٌابه العامة ولهم اٌضاً الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى جمٌع او فى جزء من الصالحٌات 

 11430برلم       21101118السابمه والى اثنٌن مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن ، تارٌخ : 

ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  التجارٌة . والى منهم منفردٌن الحك فى ترخٌص  -  411

واستخراج تراخٌص السٌارات وتجدٌدها سنوٌاً ودفع الرسوم والتأمٌنات وكافة اجراءات المرور والتولٌع على العمود واالوراق 

افة االجراءات الخاصه بشأن المالن وبصفه عامة تسلٌم واستالم التراخٌص واتخاذ كافة الداله على ذلن والحضور واتخاذ ك

االجراءات المتعلمه بها امام ادارة والسام المرور والشرطه والنٌابه العامة ولهم اٌضاً الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى جمٌع او 

 11430برلم       21101118تعٌٌن ، تارٌخ :  فى جزء من الصالحٌات السابمه والى اثنٌن مجتمعٌن الحك فى

ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  التجارٌة . والى منهم منفردٌن الحك فى ترخٌص  -  412

الوراق واستخراج تراخٌص السٌارات وتجدٌدها سنوٌاً ودفع الرسوم والتأمٌنات وكافة اجراءات المرور والتولٌع على العمود وا

الداله على ذلن والحضور واتخاذ كافة االجراءات الخاصه بشأن المالن وبصفه عامة تسلٌم واستالم التراخٌص واتخاذ كافة 

االجراءات المتعلمه بها امام ادارة والسام المرور والشرطه والنٌابه العامة ولهم اٌضاً الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى جمٌع او 

 11430برلم       21101118ٌات السابمه والى اثنٌن مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن ، تارٌخ : فى جزء من الصالح

أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التجارٌة . والى منهم منفردٌن الحك فى ترخٌص واستخراج  -  413

اءات المرور والتولٌع على العمود واالوراق الداله على ذلن تراخٌص السٌارات وتجدٌدها سنوٌاً ودفع الرسوم والتأمٌنات وكافة اجر

والحضور واتخاذ كافة االجراءات الخاصه بشأن المالن وبصفه عامة تسلٌم واستالم التراخٌص واتخاذ كافة االجراءات المتعلمه بها 

الؽٌر فى جمٌع او فى جزء من الصالحٌات  امام ادارة والسام المرور والشرطه والنٌابه العامة ولهم اٌضاً الحك فى تفوٌض او توكٌل

 11430برلم       21101118السابمه والى اثنٌن مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن ، تارٌخ : 

أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  التجارٌة . والى منهم منفردٌن الحك فى ترخٌص واستخراج  -  414

 ً ودفع الرسوم والتأمٌنات وكافة اجراءات المرور والتولٌع على العمود واالوراق الداله على ذلن  تراخٌص السٌارات وتجدٌدها سنوٌا

والحضور واتخاذ كافة االجراءات الخاصه بشأن المالن وبصفه عامة تسلٌم واستالم التراخٌص واتخاذ كافة االجراءات المتعلمه بها 

ولهم اٌضاً الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى جمٌع او فى جزء من الصالحٌات  امام ادارة والسام المرور والشرطه والنٌابه العامة

 11430برلم       21101118السابمه والى اثنٌن مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن ، تارٌخ : 

هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  التجارٌة . والى منهم منفردٌن الحك فى  -  415

ترخٌص واستخراج تراخٌص السٌارات وتجدٌدها سنوٌاً ودفع الرسوم والتأمٌنات وكافة اجراءات المرور والتولٌع على العمود 

تخاذ كافة االجراءات الخاصه بشأن المالن وبصفه عامة تسلٌم واستالم التراخٌص واتخاذ واالوراق الداله على ذلن والحضور وا

كافة االجراءات المتعلمه بها امام ادارة والسام المرور والشرطه والنٌابه العامة ولهم اٌضاً الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى 

 11430برلم       21101118لحك فى تعٌٌن ، تارٌخ : جمٌع او فى جزء من الصالحٌات السابمه والى اثنٌن مجتمعٌن ا

هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  التجارٌة . والى منهم منفردٌن الحك فى  -  416

ٌع على العمود ترخٌص واستخراج تراخٌص السٌارات وتجدٌدها سنوٌاً ودفع الرسوم والتأمٌنات وكافة اجراءات المرور والتول

واالوراق الداله على ذلن والحضور واتخاذ كافة االجراءات الخاصه بشأن المالن وبصفه عامة تسلٌم واستالم التراخٌص واتخاذ 

كافة االجراءات المتعلمه بها امام ادارة والسام المرور والشرطه والنٌابه العامة ولهم اٌضاً الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى 

 11430برلم       21101118فى جزء من الصالحٌات السابمه والى اثنٌن مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن ، تارٌخ : جمٌع او 

ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعزل مستخدمى الشركة و وكالء الشركة وتحدٌد  -  411

و تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ ولهم حك توكٌل ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشركة السٌد / وائل صالح على السٌد سوٌلم مجتمعاً مع اى من ) السٌد / احمد محمود السٌد جمعه او السٌده / هبه هللا حسام الدٌن 

أن كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل ممدوح رشٌد على ( فى التولٌع نٌابه عن الشركة امام كافة البنون والمصارؾ بش

 11430برلم       21101118المثال ال الحصر حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعزل مستخدمى الشركة و وكالء الشركة وتحدٌد  -  418

ورهم وحك لبض ودفع المبالػ ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن مرتباتهم واج

الشركة السٌد / وائل صالح على السٌد سوٌلم مجتمعاً مع اى من ) السٌد / احمد محمود السٌد جمعه او السٌده / هبه هللا حسام الدٌن 

به عن الشركة امام كافة البنون والمصارؾ بشأن كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل ممدوح رشٌد على ( فى التولٌع نٌا

 11430برلم       21101118المثال ال الحصر حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على ، تارٌخ : 

و وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعزل مستخدمى الشركة  -  410

واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة 

ٌن ممدوح السٌد / وائل صالح على السٌد سوٌلم مجتمعاً مع اى من ) السٌد / احمد محمود السٌد جمعه او السٌده / هبه هللا حسام الد

رشٌد على ( فى التولٌع نٌابه عن الشركة امام كافة البنون والمصارؾ بشأن كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل المثال ال 

 11430برلم       21101118الحصر حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على ، تارٌخ : 

و مجلس ادارة  وعزل مستخدمى الشركة و وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عض -  481

واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة 

جمعه او السٌده / هبه هللا حسام الدٌن ممدوح السٌد / وائل صالح على السٌد سوٌلم مجتمعاً مع اى من ) السٌد / احمد محمود السٌد 

رشٌد على ( فى التولٌع نٌابه عن الشركة امام كافة البنون والمصارؾ بشأن كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل المثال ال 

 11430برلم       21101118الحصر حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على ، تارٌخ : 

ؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  وعزل مستخدمى الشركة و وكالء الشركة وتحدٌد ٌوس -  481

مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن 

عاً مع اى من ) السٌد / احمد محمود السٌد جمعه او السٌده / هبه هللا حسام الدٌن الشركة السٌد / وائل صالح على السٌد سوٌلم مجتم

ممدوح رشٌد على ( فى التولٌع نٌابه عن الشركة امام كافة البنون والمصارؾ بشأن كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل 

 11430برلم       21101118ٌخ : المثال ال الحصر حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على ، تار

ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  وعزل مستخدمى الشركة و وكالء الشركة وتحدٌد  -  482

مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن 

ة السٌد / وائل صالح على السٌد سوٌلم مجتمعاً مع اى من ) السٌد / احمد محمود السٌد جمعه او السٌده / هبه هللا حسام الدٌن الشرك

ممدوح رشٌد على ( فى التولٌع نٌابه عن الشركة امام كافة البنون والمصارؾ بشأن كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل 

 11430برلم       21101118ج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على ، تارٌخ : المثال ال الحصر حك االفرا

أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعزل مستخدمى الشركة و وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  -  483

كر .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذ

السٌد / وائل صالح على السٌد سوٌلم مجتمعاً مع اى من ) السٌد / احمد محمود السٌد جمعه او السٌده / هبه هللا حسام الدٌن ممدوح 

وعلى سبٌل المثال ال  رشٌد على ( فى التولٌع نٌابه عن الشركة امام كافة البنون والمصارؾ بشأن كافة انواع العملٌات المصرفٌه

 11430برلم       21101118الحصر حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على ، تارٌخ : 

أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وعزل مستخدمى الشركة و وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  -  484

كٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ ولهم حك تو

السٌد / وائل صالح على السٌد سوٌلم مجتمعاً مع اى من ) السٌد / احمد محمود السٌد جمعه او السٌده / هبه هللا حسام الدٌن ممدوح 

رؾ بشأن كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل المثال ال رشٌد على ( فى التولٌع نٌابه عن الشركة امام كافة البنون والمصا

 11430برلم       21101118الحصر حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على ، تارٌخ : 

هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وعزل مستخدمى الشركة و وكالء الشركة  -  485

د مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .. ٌملن حك التولٌع وتحدٌ

نٌابه عن الشركة السٌد / وائل صالح على السٌد سوٌلم مجتمعاً مع اى من ) السٌد / احمد محمود السٌد جمعه او السٌده / هبه هللا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فى التولٌع نٌابه عن الشركة امام كافة البنون والمصارؾ بشأن كافة انواع العملٌات المصرفٌه حسام الدٌن ممدوح رشٌد على ( 

 11430برلم       21101118وعلى سبٌل المثال ال الحصر حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على ، تارٌخ : 

لس ادارة  وعزل مستخدمى الشركة و وكالء الشركة هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مج -  486

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .. ٌملن حك التولٌع 

او السٌده / هبه هللا  نٌابه عن الشركة السٌد / وائل صالح على السٌد سوٌلم مجتمعاً مع اى من ) السٌد / احمد محمود السٌد جمعه

حسام الدٌن ممدوح رشٌد على ( فى التولٌع نٌابه عن الشركة امام كافة البنون والمصارؾ بشأن كافة انواع العملٌات المصرفٌه 

 11430برلم       21101118وعلى سبٌل المثال ال الحصر حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على ، تارٌخ : 

دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات  ابراهٌم -  481

المتعلمه بها سواء باالٌداع او السحب او التحوٌالت البنكٌه او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها 

لموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سلطه التولٌع واصدار بطالات االئتمان الخاصه بالشركة وا

باسم الشركة ولصالحها .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة ) السٌد /احمد محمود السٌد جمعه مجتمعاً  مع السٌده / هبه هللا حسام 

 11430برلم       21101118:  الدٌن ممدوح رشٌد على ( امام كافة البنون والمصارؾ بشأن ، تارٌخ

ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات  -  488

ا المتعلمه بها سواء باالٌداع او السحب او التحوٌالت البنكٌه او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد له

واصدار بطالات االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سلطه التولٌع 

باسم الشركة ولصالحها .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة ) السٌد /احمد محمود السٌد جمعه مجتمعاً  مع السٌده / هبه هللا حسام 

 11430برلم       21101118ى ( امام كافة البنون والمصارؾ بشأن ، تارٌخ : الدٌن ممدوح رشٌد عل

دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات المتعلمه بها  -  480

ابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها واصدار سواء باالٌداع او السحب او التحوٌالت البنكٌه او االؼالق وكذلن اصدار خط

بطالات االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سلطه التولٌع باسم 

/ هبه هللا حسام الدٌن الشركة ولصالحها .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة ) السٌد /احمد محمود السٌد جمعه مجتمعاً  مع السٌده 

 11430برلم       21101118ممدوح رشٌد على ( امام كافة البنون والمصارؾ بشأن ، تارٌخ : 

دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات المتعلمه بها  -  401

ت البنكٌه او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها واصدار سواء باالٌداع او السحب او التحوٌال

بطالات االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سلطه التولٌع باسم 

حمود السٌد جمعه مجتمعاً  مع السٌده / هبه هللا حسام الدٌن الشركة ولصالحها .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة ) السٌد /احمد م

 11430برلم       21101118ممدوح رشٌد على ( امام كافة البنون والمصارؾ بشأن ، تارٌخ : 

ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات  -  401

مه بها سواء باالٌداع او السحب او التحوٌالت البنكٌه او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها المتعل

واصدار بطالات االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سلطه التولٌع 

ك التولٌع نٌابه عن الشركة ) السٌد /احمد محمود السٌد جمعه مجتمعاً  مع السٌده / هبه هللا حسام باسم الشركة ولصالحها .. ٌملن ح

 11430برلم       21101118الدٌن ممدوح رشٌد على ( امام كافة البنون والمصارؾ بشأن ، تارٌخ : 

لن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  الشٌكات وكذ -  402

المتعلمه بها سواء باالٌداع او السحب او التحوٌالت البنكٌه او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها 

طه التولٌع واصدار بطالات االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سل

باسم الشركة ولصالحها .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة ) السٌد /احمد محمود السٌد جمعه مجتمعاً  مع السٌده / هبه هللا حسام 

 11430برلم       21101118الدٌن ممدوح رشٌد على ( امام كافة البنون والمصارؾ بشأن ، تارٌخ : 

مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات المتعلمه  أحمد محمود السٌد جمعه  شركة -  403

بها سواء باالٌداع او السحب او التحوٌالت البنكٌه او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها واصدار 

صه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سلطه التولٌع باسم بطالات االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخا

الشركة ولصالحها .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة ) السٌد /احمد محمود السٌد جمعه مجتمعاً  مع السٌده / هبه هللا حسام الدٌن 

 11430برلم       21101118ممدوح رشٌد على ( امام كافة البنون والمصارؾ بشأن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات المتعلمه  -  404

بها سواء باالٌداع او السحب او التحوٌالت البنكٌه او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها واصدار 

ه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سلطه التولٌع باسم بطالات االئتمان الخاص

الشركة ولصالحها .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة ) السٌد /احمد محمود السٌد جمعه مجتمعاً  مع السٌده / هبه هللا حسام الدٌن 

 11430برلم       21101118بشأن ، تارٌخ : ممدوح رشٌد على ( امام كافة البنون والمصارؾ 

هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات  -  405

حدود الؽرض  والعملٌات المتعلمه بها سواء باالٌداع او السحب او التحوٌالت البنكٌه او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى

المحدد لها واصدار بطالات االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم 

سلطه التولٌع باسم الشركة ولصالحها .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة ) السٌد /احمد محمود السٌد جمعه مجتمعاً  مع السٌده / 

 11430برلم       21101118م الدٌن ممدوح رشٌد على ( امام كافة البنون والمصارؾ بشأن ، تارٌخ : هبه هللا حسا

هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات  -  406

الت البنكٌه او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض والعملٌات المتعلمه بها سواء باالٌداع او السحب او التحوٌ

المحدد لها واصدار بطالات االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم 

محمود السٌد جمعه مجتمعاً  مع السٌده /  سلطه التولٌع باسم الشركة ولصالحها .. ٌملن حك التولٌع نٌابه عن الشركة ) السٌد /احمد

 11430برلم       21101118هبه هللا حسام الدٌن ممدوح رشٌد على ( امام كافة البنون والمصارؾ بشأن ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل المثال ال  -  401

الحصر حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات المتعلمه بها سواء 

باالٌداع او السحب او التحوٌالت البنكٌة او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها او اصدار بطالات 

الموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سلطه التولٌع باسم الشركة االئتمان الخاصه بالشركة و

 11430برلم       21101118ولصالحها . ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل المثال ال  -  408

الفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات المتعلمه بها سواء الحصر حك ا

باالٌداع او السحب او التحوٌالت البنكٌة او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها او اصدار بطالات 

لى الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سلطه التولٌع باسم الشركة االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه ع

 11430برلم       21101118ولصالحها . ، تارٌخ : 

دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل المثال ال الحصر  -  400

ال ولهم حك التولٌع على الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات المتعلمه بها سواء باالٌداع حك االفراج عن رأس الم

او السحب او التحوٌالت البنكٌة او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها او اصدار بطالات 

ه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سلطه التولٌع باسم الشركة االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاص

 11430برلم       21101118ولصالحها . ، تارٌخ : 

دمحم دمحم فهمى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل المثال ال الحصر  -  511

ع على الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات المتعلمه بها سواء باالٌداع حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌ

او السحب او التحوٌالت البنكٌة او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها او اصدار بطالات 

ابات الضمان ولهم سلطه التولٌع باسم الشركة االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخط

 11430برلم       21101118ولصالحها . ، تارٌخ : 

ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل المثال ال  -  511

ات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات المتعلمه بها سواء الحصر حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على الشٌك

باالٌداع او السحب او التحوٌالت البنكٌة او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها او اصدار بطالات 

ولهم سلطه التولٌع باسم الشركة  االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان

 11430برلم       21101118ولصالحها . ، تارٌخ : 

ٌوسؾ محمود حلمى عز الدٌن السماع  شركة مساهمة  عضو منتدب  كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل المثال ال  -  512

ما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات المتعلمه بها سواء الحصر حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على الشٌكات وكذلن فٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

باالٌداع او السحب او التحوٌالت البنكٌة او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها او اصدار بطالات 

التولٌع باسم الشركة االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سلطه 

 11430برلم       21101118ولصالحها . ، تارٌخ : 

أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل المثال ال الحصر  -  513

ابات والعملٌات المتعلمه بها سواء باالٌداع حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحس

او السحب او التحوٌالت البنكٌة او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها او اصدار بطالات 

شركة االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سلطه التولٌع باسم ال

 11430برلم       21101118ولصالحها . ، تارٌخ : 

أحمد محمود السٌد جمعه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل المثال ال الحصر  -  514

حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات المتعلمه بها سواء باالٌداع 

بنكٌة او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها او اصدار بطالات او السحب او التحوٌالت ال

االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سلطه التولٌع باسم الشركة 

 11430برلم       21101118ولصالحها . ، تارٌخ : 

حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل  هبه هللا -  515

المثال ال الحصر حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات المتعلمه 

نكٌة او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها او بها سواء باالٌداع او السحب او التحوٌالت الب

اصدار بطالات االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سلطه التولٌع 

 11430برلم       21101118باسم الشركة ولصالحها . ، تارٌخ : 

حسام الدٌن ممدوح رشٌد  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  كافة انواع العملٌات المصرفٌه وعلى سبٌل هبه هللا  -  516

المثال ال الحصر حك االفراج عن رأس المال ولهم حك التولٌع على الشٌكات وكذلن فٌما ٌخص فتح الحسابات والعملٌات المتعلمه 

كٌة او االؼالق وكذلن اصدار خطابات الضمان فى حدود الؽرض المحدد لها او بها سواء باالٌداع او السحب او التحوٌالت البن

اصدار بطالات االئتمان الخاصه بالشركة والموافمه على الضمانات الخاصه بتلن الكروت وخطابات الضمان ولهم سلطه التولٌع 

 11430برلم       21101118باسم الشركة ولصالحها . ، تارٌخ : 

    21101118ى/ كرٌج روبرتسون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من / براٌن توادل ، تارٌخ : منح االجنب -  511

 41228برلم   

المذافى نصر عمر ابو جمعه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  518

 40213برلم       21101110

عه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ : المذافى نصر عمر ابو جم -  510

 40213برلم       21101110

المذافى نصر عمر ابو جمعه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  511

 40213برلم       21101110

برلم       21101110مدٌر و شرٌن  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  صالح جابر امٌن دمحم  شركة تضامن  -  511

40213 

برلم       21101110صالح جابر امٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  512

40213 

برلم       21101110مامه لشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ : صالح جابر امٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انض -  513

40213 

هاله السٌد حسن شعٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  514

 40213برلم       21101110
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شركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ : هاله السٌد حسن شعٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه ل -  515

 40213برلم       21101110

هاله السٌد حسن شعٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  516

 40213برلم       21101110

والتولٌع لٌصبح / صالح جابر امٌن دمحم  المذافى نصر عمر ابو جمعه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره -  511

منفردا على ان ٌكون له كافه الصالحٌات فى فتح الحساب والسحب واالٌداع بالبنون وصدار الشٌكات والتولٌع علٌها ، تارٌخ : 

 40213برلم       21101110

والتولٌع لٌصبح / صالح جابر امٌن دمحم المذافى نصر عمر ابو جمعه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره  -  518

منفردا على ان ٌكون له كافه الصالحٌات فى فتح الحساب والسحب واالٌداع بالبنون وصدار الشٌكات والتولٌع علٌها ، تارٌخ : 

 40213برلم       21101110

التولٌع لٌصبح / صالح جابر امٌن دمحم المذافى نصر عمر ابو جمعه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االداره و -  510

منفردا على ان ٌكون له كافه الصالحٌات فى فتح الحساب والسحب واالٌداع بالبنون وصدار الشٌكات والتولٌع علٌها ، تارٌخ : 

 40213برلم       21101110

ع لٌصبح / صالح جابر امٌن دمحم منفردا صالح جابر امٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌ -  521

على ان ٌكون له كافه الصالحٌات فى فتح الحساب والسحب واالٌداع بالبنون وصدار الشٌكات والتولٌع علٌها ، تارٌخ : 

 40213برلم       21101110

ح / صالح جابر امٌن دمحم منفردا صالح جابر امٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصب -  521

على ان ٌكون له كافه الصالحٌات فى فتح الحساب والسحب واالٌداع بالبنون وصدار الشٌكات والتولٌع علٌها ، تارٌخ : 

 40213برلم       21101110

لح جابر امٌن دمحم منفردا صالح جابر امٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / صا -  522

على ان ٌكون له كافه الصالحٌات فى فتح الحساب والسحب واالٌداع بالبنون وصدار الشٌكات والتولٌع علٌها ، تارٌخ : 

 40213برلم       21101110

الح جابر امٌن هاله السٌد حسن شعٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / ص -  523

دمحم منفردا على ان ٌكون له كافه الصالحٌات فى فتح الحساب والسحب واالٌداع بالبنون وصدار الشٌكات والتولٌع علٌها ، تارٌخ : 

 40213برلم       21101110

صالح جابر امٌن هاله السٌد حسن شعٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /  -  524

دمحم منفردا على ان ٌكون له كافه الصالحٌات فى فتح الحساب والسحب واالٌداع بالبنون وصدار الشٌكات والتولٌع علٌها ، تارٌخ : 

 40213برلم       21101110

صالح جابر امٌن  هاله السٌد حسن شعٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / -  525

دمحم منفردا على ان ٌكون له كافه الصالحٌات فى فتح الحساب والسحب واالٌداع بالبنون وصدار الشٌكات والتولٌع علٌها ، تارٌخ : 

 40213برلم       21101110

مستحماته ، المذافى نصر عمر ابو جمعه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركه واستلم كافه حموله و -  526

 40213برلم       21101110تارٌخ : 

المذافى نصر عمر ابو جمعه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  521

 40213برلم       21101110تارٌخ : 

شركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، المذافى نصر عمر ابو جمعه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من ال -  528

 40213برلم       21101110تارٌخ : 
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 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

صالح جابر امٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  520

 40213برلم       21101110

تم خروجه من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : صالح جابر امٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  531

 40213برلم       21101110

صالح جابر امٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  531

 40213برلم       21101110

مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروجه من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  هاله السٌد حسن شعٌب  شركة تضامن  -  532

 40213برلم       21101110تارٌخ : 

هاله السٌد حسن شعٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروجه من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  533

 40213برلم       21101110تارٌخ : 

هاله السٌد حسن شعٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروجه من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  534

 40213برلم       21101110تارٌخ : 

تم انهاء خدمته اعتبارا من  -دمحم صالح الدٌن السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساعد رئٌس الشركة العملٌات  -  535

 11285برلم       21101110لبلوؼه السن المانونى ، تارٌخ :  2118/1/21

اعارة السٌد المهندس/ سمٌر سٌروسترٌس مٌخائٌل عازر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساعد رئٌس الشركة  -  536

 11285برلم       21101110لبلوؼه السن المانونى ، تارٌخ :  2118/1/21تم انهاء خدمته اعتبارا من  -العملٌات 

تم انهاء خدمته  -احمد عبد المجٌد  احمد العدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساعد رئٌس الشركة العملٌات  -  531

 11285برلم       21101110لبلوؼه السن المانونى ، تارٌخ :  2118/1/21اعتبارا من 

    21101110ادارة  ومساعد رئٌس الشركة للعملٌات ، تارٌخ : دمحم صالح الدٌن السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  538

 11285برلم   

اعارة السٌد المهندس/ سمٌر سٌروسترٌس مٌخائٌل عازر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة  -  530

 11285برلم       21101110للعملٌات ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة للعملٌات ، تارٌخ : احمد عبد المجٌد  احمد العدوى   -  541

 11285برلم       21101110

تم لبول استمالته اعتبارا من  -دمحم صالح الدٌن السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب مدٌر عام االستكشاؾ  -  541

 11285برلم       21101110، تارٌخ :  2110/3/11

اعارة السٌد المهندس/ سمٌر سٌروسترٌس مٌخائٌل عازر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب مدٌر عام االستكشاؾ  -  542

 11285برلم       21101110، تارٌخ :  2110/3/11تم لبول استمالته اعتبارا من  -

تم لبول استمالته اعتبارا  -ام االستكشاؾ احمد عبد المجٌد  احمد العدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نائب مدٌر ع -  543

 11285برلم       21101110، تارٌخ :  2110/3/11من 

تم انهاء خدمته  -احمد عبد المجٌد احمد العدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركه للعملٌات -  544

 21102برلم       21101110، تارٌخ :  2118/1/21اعتبارا من 

اعارة السٌدالمهندس/ سمٌر سٌروسترٌس مٌخائٌل عازر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركه  -  545

 21102برلم       21101110، تارٌخ :  2118/1/21تم انهاء خدمته اعتبارا من  -للعملٌات

تم انهاء خدمته اعتبارا من  -ركه للعملٌاتدمحم صالح الدٌن السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الش -  546

 21102برلم       21101110، تارٌخ :  2118/1/21
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احمد عبد المجٌد احمد العدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة للعملٌات ، تارٌخ :  -  541

 21102برلم       21101110

ٌخائٌل عازر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة اعارة السٌدالمهندس/ سمٌر سٌروسترٌس م -  548

 21102برلم       21101110للعملٌات ، تارٌخ : 

    21101110دمحم صالح الدٌن السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة للعملٌات ، تارٌخ :  -  540

 21102برلم   

تم لبول استمالته  -لعدوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب  مدٌر عام االستكشاؾ احمد عبد المجٌد احمد ا -  551

 21102برلم       21101110، تارٌخ :  2110/3/11اعتبارا من 

اعارة السٌدالمهندس/ سمٌر سٌروسترٌس مٌخائٌل عازر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب  مدٌر عام االستكشاؾ  -  551

 21102برلم       21101110، تارٌخ :  2110/3/11ل استمالته اعتبارا من تم لبو -

تم لبول استمالته اعتبارا من  -دمحم صالح الدٌن السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ونائب  مدٌر عام االستكشاؾ  -  552

 21102برلم       21101110، تارٌخ :  2110/3/11

لسٌد مهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مدٌر عام االستكشاؾ ، تارٌخ : الجٌولوجى/خالد حمدان ا -  553

 58040برلم       21101110

برلم       21101110محمود جابر السٌد ابو عٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام االستكشاؾ ، تارٌخ :  -  554

58040 

برلم       21101110مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام االستكشاؾ ، تارٌخ : دمحم طه على السلنتى  شركة  -  555

58040 

السٌد الجٌولوجى/دمحم طارق دمحم عبد اللطٌؾ مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مدٌر عام االستكشاؾ ، تارٌخ :  -  556

 58040برلم       21101110

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مساعد رئٌس الشركة للشؤن   الجٌولوجى/خالد حمدان السٌد مهران -  551

 58040برلم       21101110ندبا ، تارٌخ : -المالٌة

ندبا ، تارٌخ : -محمود جابر السٌد ابو عٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساعد رئٌس الشركة للشؤن المالٌة -  558

 58040برلم       21101110

    21101110ندبا ، تارٌخ : -دمحم طه على السلنتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساعد رئٌس الشركة للشؤن المالٌة -  550

 58040برلم   

السٌد الجٌولوجى/دمحم طارق دمحم عبد اللطٌؾ مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساعد رئٌس الشركة للشؤن  -  561

 58040برلم       21101110ندبا ، تارٌخ : -المالٌة

 1الجٌولوجى/خالد حمدان السٌد مهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وظٌفة نائب مدٌر عام العملٌات -  561

 58040برلم       21101110، تارٌخ : 

    21101110، تارٌخ :  1محمود جابر السٌد ابو عٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وظٌفة نائب مدٌر عام العملٌات -  562

 58040برلم   

    21101110، تارٌخ :  1دمحم طه على السلنتى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وظٌفة نائب مدٌر عام العملٌات -  563

 58040برلم   

السٌد الجٌولوجى/دمحم طارق دمحم عبد اللطٌؾ مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وظٌفة نائب مدٌر عام  -  564

 58040برلم       21101110، تارٌخ :  1العملٌات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -مصطفى محى الدٌن  عبد  المجٌد المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد  -  565

برلم       21101111ٌه عن شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد لبلوؼه السن المانونى طبمأ لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : رفع الوال

38213 

 -مصطفى محى الدٌن  عبد  المجٌد المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد  -  566

برلم       21101111مه بالعمد لبلوؼه السن المانونى طبمأ لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : رفع الوالٌه عن شرٌن موصى مذكور اس

38213 

 -مصطفى محى الدٌن  عبد  المجٌد المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد  -  561

برلم       21101111انونى طبمأ لبطالة الرلم المومى . ، تارٌخ : رفع الوالٌه عن شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد لبلوؼه السن الم

38213 

 -مصطفى محى الدٌن  عبد  المجٌد المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد  -  568

برلم       21101111لمومى . ، تارٌخ : رفع الوالٌه عن شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد لبلوؼه السن المانونى طبمأ لبطالة الرلم ا

38213 

 1عبدالعزٌز الشربٌنى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة العربً االفرٌمً لالستثمارات المابضة  -  560

 55811برلم       21101111، تارٌخ : 

، تارٌخ :  1عربً االفرٌمً لالستثمارات المابضة دمحم مصطفى دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن شركة ال -  511

 55811برلم       21101111

،  1دمحم دمحم احمد جٌالنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة العربً االفرٌمً لالستثمارات المابضة  -  511

 55811برلم       21101111تارٌخ : 

، تارٌخ :  1مجلس ادارة  ممثال عن شركة العربً االفرٌمً لالستثمارات المابضة  احمس دمحم ربٌع  شركة مساهمة  عضو -  512

 55811برلم       21101111

، تارٌخ :  1عمر دمحم خطاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن شركة العربً االفرٌمً لالستثمارات المابضة  -  513

 55811برلم       21101111

 55811برلم       21101111، تارٌخ :  1الشربٌنى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مستملعبدالعزٌز  -  514

 55811برلم       21101111، تارٌخ :  1دمحم مصطفى دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل -  515

 55811برلم       21101111، تارٌخ :  1دمحم دمحم احمد جٌالنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل -  516

 55811برلم       21101111، تارٌخ :  1احمس دمحم ربٌع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل -  511

 55811برلم       21101111، تارٌخ :  1عمر دمحم خطاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل -  518

ئٌس مجلس ادارة  ممثال عن صندوق التامٌن االجتماعى للعاملٌن بالبنن عبدالعزٌز الشربٌنى  شركة مساهمة  نائب ر -  510

 55811برلم       21101111العربى االفرٌمى الدولى بدال من االستاذ/ تامر دمحم سلٌمان خلٌفه ، تارٌخ : 

بنن العربى االفرٌمى دمحم مصطفى دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن صندوق التامٌن االجتماعى للعاملٌن بال -  581

 55811برلم       21101111الدولى بدال من االستاذ/ تامر دمحم سلٌمان خلٌفه ، تارٌخ : 

دمحم دمحم احمد جٌالنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن صندوق التامٌن االجتماعى للعاملٌن بالبنن العربى  -  581

 55811برلم       21101111 سلٌمان خلٌفه ، تارٌخ : االفرٌمى الدولى بدال من االستاذ/ تامر دمحم

احمس دمحم ربٌع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن صندوق التامٌن االجتماعى للعاملٌن بالبنن العربى  -  582

 55811برلم       21101111االفرٌمى الدولى بدال من االستاذ/ تامر دمحم سلٌمان خلٌفه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عمر دمحم خطاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن صندوق التامٌن االجتماعى للعاملٌن بالبنن العربى  -  583

 55811برلم       21101111االفرٌمى الدولى بدال من االستاذ/ تامر دمحم سلٌمان خلٌفه ، تارٌخ : 

 55811برلم       21101111، تارٌخ :  1مستملعبدالعزٌز الشربٌنى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  584

 55811برلم       21101111، تارٌخ :  1دمحم مصطفى دمحم  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل -  585

 55811برلم       21101111، تارٌخ :  1دمحم دمحم احمد جٌالنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل -  586

 55811برلم       21101111، تارٌخ :  1شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستملاحمس دمحم ربٌع   -  581

 55811برلم       21101111، تارٌخ :  1عمر دمحم خطاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل -  588

حموله ومستحماته ،  احمد مصطفى احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركه واستلم كافه -  580

 11811برلم       21101111تارٌخ : 

احمد مصطفى احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  501

 11811برلم       21101111تارٌخ : 

اسراء حمدى دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجه من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  501

 11811برلم       21101111

اسراء حمدى دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجه من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  502

 11811برلم       21101111

احمد مصطفى احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل  -  503

بند االداره والتولٌع لٌصٌح احمد مصطفى احمد عبد الفتاح له كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وكذلن التولٌع على عمودها 

مع البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وؼلمها والتعامل بكافه المصالح الحكومٌه وؼٌرها بشرط ان وجمٌع التعامالت 

تكون باسم الشركه وان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وله حك بٌع اصول الشركه والمنموالت 

 11811برلم       21101111لى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : وبٌع وشراء السٌارات وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر 

احمد مصطفى احمد عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل  -  504

التولٌع على عمودها  بند االداره والتولٌع لٌصٌح احمد مصطفى احمد عبد الفتاح له كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وكذلن

وجمٌع التعامالت مع البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وؼلمها والتعامل بكافه المصالح الحكومٌه وؼٌرها بشرط ان 

تكون باسم الشركه وان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وله حك بٌع اصول الشركه والمنموالت 

 11811برلم       21101111لسٌارات وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر لى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : وبٌع وشراء ا

اسراء حمدى دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند االداره  -  505

لسلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وكذلن التولٌع على عمودها وجمٌع والتولٌع لٌصٌح احمد مصطفى احمد عبد الفتاح له كافه ا

التعامالت مع البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وؼلمها والتعامل بكافه المصالح الحكومٌه وؼٌرها بشرط ان تكون باسم 

الشركه والمنموالت وبٌع وشراء الشركه وان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وله حك بٌع اصول 

 11811برلم       21101111السٌارات وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر لى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

اسراء حمدى دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند االداره  -  506

صطفى احمد عبد الفتاح له كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وكذلن التولٌع على عمودها وجمٌع والتولٌع لٌصٌح احمد م

التعامالت مع البنون والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وؼلمها والتعامل بكافه المصالح الحكومٌه وؼٌرها بشرط ان تكون باسم 

وضمن اؼراضها وله حك بٌع اصول الشركه والمنموالت وبٌع وشراء  الشركه وان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركه

 11811برلم       21101111السٌارات وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر لى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مٌع طلبه منفردا دمحم طارق عبد السمٌع طلبه  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / دمحم طارق عبد الس -  501

وله فى ذلن اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع 

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وؼلك الحسابات واستصدار خطابات شهادت الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها وكافه صور  الشٌكات وفتح

 14011برلم       21101111التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه ، تارٌخ : 

التولٌع لٌصبح / دمحم طارق عبد السمٌع طلبه منفردا دمحم طارق عبد السمٌع طلبه  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره و -  508

وله فى ذلن اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع 

واٌداع والتولٌع على  العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات شهادت الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها وكافه صور 

 14011برلم       21101111التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه ، تارٌخ : 

بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / دمحم طارق عبد السمٌع طلبه منفردا دمحم طارق عبد السمٌع طلبه  توصٌة  -  500

وله فى ذلن اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع 

مل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعا

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات شهادت الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها وكافه صور 

 14011برلم       21101111التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه ، تارٌخ : 

دمحم طارق عبد السمٌع طلبه  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / دمحم طارق عبد السمٌع طلبه منفردا  -  611

وله فى ذلن اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع 

ع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على العام ولطاع االعمال والمطا

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات شهادت الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها وكافه صور 

 14011برلم       21101111 التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه ، تارٌخ :

دمحم طارق عبد السمٌع طلبه  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  وضمن اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء البٌع  -  611

والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه لصالحها وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

 14011برلم       21101111ما ذكر . ، تارٌخ : بعض 

دمحم طارق عبد السمٌع طلبه  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  وضمن اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء البٌع  -  612

لؽٌر فى كل او والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه لصالحها وله حك توكٌل او تفوٌض ا

 14011برلم       21101111بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

دمحم طارق عبد السمٌع طلبه  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  وضمن اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء البٌع  -  613

ك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم الشركه لصالحها وله ح

 14011برلم       21101111بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

دمحم طارق عبد السمٌع طلبه  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  وضمن اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء البٌع  -  614

شركه لصالحها وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ال

 14011برلم       21101111بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

وافك مجلس ادارة الشركه باالجماع  -عمرو دمحم بدر عبد الباسط  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  615

السٌده/ دالٌا السٌد دمحم  -التالى مجموعه )أ( السٌد/ عمرو دمحم بدر عبدالباسط على ان تكون تولٌعات ممثلى الشركة امام البنون ك

السٌد/ حازم سٌد بحر نصر على ان تكون التولٌعات امام البنون فرد من  -مجموعه )ب( السٌد/ خالد نبٌل على حسن  -طاهر 

 21108برلم       21101111المجموعه )أ( مع فرد من المجموعه )ب( ، تارٌخ : 

وافك مجلس ادارة الشركه باالجماع  -عمرو دمحم بدر عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  616

السٌده/ دالٌا السٌد دمحم  -على ان تكون تولٌعات ممثلى الشركة امام البنون كالتالى مجموعه )أ( السٌد/ عمرو دمحم بدر عبدالباسط 

السٌد/ حازم سٌد بحر نصر على ان تكون التولٌعات امام البنون فرد من  -ٌد/ خالد نبٌل على حسن مجموعه )ب( الس -طاهر 

 21108برلم       21101111المجموعه )أ( مع فرد من المجموعه )ب( ، تارٌخ : 

الشركه باالجماع وافك مجلس ادارة  -عمرو دمحم بدر عبد الباسط  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  611

السٌده/ دالٌا السٌد دمحم  -على ان تكون تولٌعات ممثلى الشركة امام البنون كالتالى مجموعه )أ( السٌد/ عمرو دمحم بدر عبدالباسط 

السٌد/ حازم سٌد بحر نصر على ان تكون التولٌعات امام البنون فرد من  -مجموعه )ب( السٌد/ خالد نبٌل على حسن  -طاهر 

 21108برلم       21101111)أ( مع فرد من المجموعه )ب( ، تارٌخ :  المجموعه
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وافك مجلس ادارة الشركه باالجماع  -عمرو دمحم بدر عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  618

السٌده/ دالٌا السٌد دمحم  -بدر عبدالباسط على ان تكون تولٌعات ممثلى الشركة امام البنون كالتالى مجموعه )أ( السٌد/ عمرو دمحم 

السٌد/ حازم سٌد بحر نصر على ان تكون التولٌعات امام البنون فرد من  -مجموعه )ب( السٌد/ خالد نبٌل على حسن  -طاهر 

 21108برلم       21101111المجموعه )أ( مع فرد من المجموعه )ب( ، تارٌخ : 

وافك مجلس ادارة الشركه باالجماع  -وصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب عمرو دمحم بدر عبد الباسط  ت -  610

السٌده/ دالٌا السٌد دمحم  -على ان تكون تولٌعات ممثلى الشركة امام البنون كالتالى مجموعه )أ( السٌد/ عمرو دمحم بدر عبدالباسط 

سٌد بحر نصر على ان تكون التولٌعات امام البنون فرد من  السٌد/ حازم -مجموعه )ب( السٌد/ خالد نبٌل على حسن  -طاهر 

 21108برلم       21101111المجموعه )أ( مع فرد من المجموعه )ب( ، تارٌخ : 

وافك مجلس ادارة الشركه باالجماع  -عمرو دمحم بدر عبد الباسط  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  611

السٌده/ دالٌا السٌد دمحم  -ممثلى الشركة امام البنون كالتالى مجموعه )أ( السٌد/ عمرو دمحم بدر عبدالباسط  على ان تكون تولٌعات

السٌد/ حازم سٌد بحر نصر على ان تكون التولٌعات امام البنون فرد من  -مجموعه )ب( السٌد/ خالد نبٌل على حسن  -طاهر 

 21108برلم       21101111:  المجموعه )أ( مع فرد من المجموعه )ب( ، تارٌخ

رنا محى الدٌن خطاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وافك الجمٌع على تجدٌد صالحٌات مجلس االداره وتجدٌد الثمه  -  611

 5850برلم       21101111بنفس التشكٌل ، تارٌخ : 

ب  وافك الحضور على اعطاء السٌد / ثابت ثابت عبد الرؤوؾ درٌاس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتد -  612

والعضو المنتدب ( الحك فى التولٌع باسم الشركة وعنها من فتح حسابات للشركة لدى  -عبدالرؤوؾ درٌاس ) رئٌس مجلس االدارة 

ركة والتولٌع على البنون والمؤسسات المالٌه وااللتراض باسم الشركة من البنون وشراء و بٌع السٌارات والتعالد مع الؽٌر باسم الش

عمود البٌع والشراء النهائٌة بالشهر العمارى والتولٌع على جمٌع حسابات الشركة فى البنون دون حد الصى والتولٌع على التسهٌالت 

 11515برلم       21101114االئتمانٌه واٌداع الشٌكات واالكمبٌاالت وسحب واٌداع اموال ومبالػ ، تارٌخ : 

رجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافك الحضور على اعطاء السٌد / ثابت عبدالرؤوؾ درٌاس ) رجاء دانٌال ج -  613

والعضو المنتدب ( الحك فى التولٌع باسم الشركة وعنها من فتح حسابات للشركة لدى البنون والمؤسسات  -رئٌس مجلس االدارة 

ارات والتعالد مع الؽٌر باسم الشركة والتولٌع على عمود البٌع والشراء المالٌه وااللتراض باسم الشركة من البنون وشراء و بٌع السٌ

النهائٌة بالشهر العمارى والتولٌع على جمٌع حسابات الشركة فى البنون دون حد الصى والتولٌع على التسهٌالت االئتمانٌه واٌداع 

 11515لم   بر    21101114الشٌكات واالكمبٌاالت وسحب واٌداع اموال ومبالػ ، تارٌخ : 

درٌاس عبد الرؤوؾ درٌاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافك الحضور على اعطاء السٌد / ثابت عبدالرؤوؾ  -  614

والعضو المنتدب ( الحك فى التولٌع باسم الشركة وعنها من فتح حسابات للشركة لدى البنون  -درٌاس ) رئٌس مجلس االدارة 

اسم الشركة من البنون وشراء و بٌع السٌارات والتعالد مع الؽٌر باسم الشركة والتولٌع على عمود والمؤسسات المالٌه وااللتراض ب

البٌع والشراء النهائٌة بالشهر العمارى والتولٌع على جمٌع حسابات الشركة فى البنون دون حد الصى والتولٌع على التسهٌالت 

 11515برلم       21101114اموال ومبالػ ، تارٌخ : االئتمانٌه واٌداع الشٌكات واالكمبٌاالت وسحب واٌداع 

رؤؾ ثابت عبدالرؤؾ درٌاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافك الحضور على اعطاء السٌد / ثابت عبدالرؤوؾ  -  615

ى البنون والعضو المنتدب ( الحك فى التولٌع باسم الشركة وعنها من فتح حسابات للشركة لد -درٌاس ) رئٌس مجلس االدارة 

والمؤسسات المالٌه وااللتراض باسم الشركة من البنون وشراء و بٌع السٌارات والتعالد مع الؽٌر باسم الشركة والتولٌع على عمود 

البٌع والشراء النهائٌة بالشهر العمارى والتولٌع على جمٌع حسابات الشركة فى البنون دون حد الصى والتولٌع على التسهٌالت 

 11515برلم       21101114ٌداع الشٌكات واالكمبٌاالت وسحب واٌداع اموال ومبالػ ، تارٌخ : االئتمانٌه وا

اٌرٌنى المس اسحك جورج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافك الحضور على اعطاء السٌد / ثابت عبدالرؤوؾ  -  616

الشركة وعنها من فتح حسابات للشركة لدى البنون والعضو المنتدب ( الحك فى التولٌع باسم  -درٌاس ) رئٌس مجلس االدارة 

والمؤسسات المالٌه وااللتراض باسم الشركة من البنون وشراء و بٌع السٌارات والتعالد مع الؽٌر باسم الشركة والتولٌع على عمود 

والتولٌع على التسهٌالت البٌع والشراء النهائٌة بالشهر العمارى والتولٌع على جمٌع حسابات الشركة فى البنون دون حد الصى 

 11515برلم       21101114االئتمانٌه واٌداع الشٌكات واالكمبٌاالت وسحب واٌداع اموال ومبالػ ، تارٌخ : 

رٌمون ثابت عبدالرؤؾ درٌاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وافك الحضور على اعطاء السٌد / ثابت عبدالرؤوؾ  -  611

والعضو المنتدب ( الحك فى التولٌع باسم الشركة وعنها من فتح حسابات للشركة لدى البنون  -درٌاس ) رئٌس مجلس االدارة 
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والمؤسسات المالٌه وااللتراض باسم الشركة من البنون وشراء و بٌع السٌارات والتعالد مع الؽٌر باسم الشركة والتولٌع على عمود 

مٌع حسابات الشركة فى البنون دون حد الصى والتولٌع على التسهٌالت البٌع والشراء النهائٌة بالشهر العمارى والتولٌع على ج

 11515برلم       21101114االئتمانٌه واٌداع الشٌكات واالكمبٌاالت وسحب واٌداع اموال ومبالػ ، تارٌخ : 

ل الشركة امام ثابت عبد الرؤوؾ درٌاس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الشركة لدى البنون وتمثٌ -  618

 11515برلم       21101114جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة . ، تارٌخ : 

رجاء دانٌال جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة لدى البنون وتمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة  -  610

 11515برلم       21101114وؼٌر الحكومٌة . ، تارٌخ : 

درٌاس عبد الرؤوؾ درٌاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة لدى البنون وتمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات  -  621

 11515برلم       21101114الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة . ، تارٌخ : 

لشركة امام جمٌع الجهات رؤؾ ثابت عبدالرؤؾ درٌاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة لدى البنون وتمثٌل ا -  621

 11515برلم       21101114الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة . ، تارٌخ : 

اٌرٌنى المس اسحك جورج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة لدى البنون وتمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات  -  622

 11515برلم       21101114الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة . ، تارٌخ : 

رٌمون ثابت عبدالرؤؾ درٌاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة لدى البنون وتمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات  -  623

 11515برلم       21101114الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة . ، تارٌخ : 

 - 1رة والعضو المنتدب السٌد /دمحم عبدالعال عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس مجلس االدا -  624

تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد المهندس / عبدالناصر دمحم طه جمعه لشركة مصر الدارة االصول العمارٌة فً 

وثٌك تمثٌل الشركة لانونٌا امام المضاء وامام الؽٌر وامام المحاكم بكافة انواعها ودرجاتها وامام جمٌع مأمورٌات الشهر العماري والت

وامام كافة المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وامام كافة الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة البنون 

 64206برلم       21101114والتولٌع علً كافة العمود للعمارات واالراضً والشمك والوحدات ، تارٌخ : 

عبدالهادي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  رئٌس مجلس االدارة والعضو السٌد /ممدوح مصطفً ابراهٌم  -  625

تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد المهندس / عبدالناصر دمحم طه جمعه لشركة مصر الدارة االصول  - 1المنتدب 

اكم بكافة انواعها ودرجاتها وامام جمٌع مأمورٌات الشهر العمارٌة فً تمثٌل الشركة لانونٌا امام المضاء وامام الؽٌر وامام المح

العماري والتوثٌك وامام كافة المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وامام كافة الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والتولٌع نٌابة عن 

برلم       21101114رٌخ : الشركة امام كافة البنون والتولٌع علً كافة العمود للعمارات واالراضً والشمك والوحدات ، تا

64206 

 - 1السٌد /عمرو فتحً محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  -  626

تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد المهندس / عبدالناصر دمحم طه جمعه لشركة مصر الدارة االصول العمارٌة فً 

ٌل الشركة لانونٌا امام المضاء وامام الؽٌر وامام المحاكم بكافة انواعها ودرجاتها وامام جمٌع مأمورٌات الشهر العماري والتوثٌك تمث

وامام كافة المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وامام كافة الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة البنون 

 64206برلم       21101114ً كافة العمود للعمارات واالراضً والشمك والوحدات ، تارٌخ : والتولٌع عل

 - 1السٌد /هشام اكرم سٌد احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  -  621

ر دمحم طه جمعه لشركة مصر الدارة االصول العمارٌة فً تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد المهندس / عبدالناص

تمثٌل الشركة لانونٌا امام المضاء وامام الؽٌر وامام المحاكم بكافة انواعها ودرجاتها وامام جمٌع مأمورٌات الشهر العماري والتوثٌك 

والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة البنون  وامام كافة المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وامام كافة الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة

 64206برلم       21101114والتولٌع علً كافة العمود للعمارات واالراضً والشمك والوحدات ، تارٌخ : 

 - 1السٌد / خالد ابراهٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب  -  628

مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد المهندس / عبدالناصر دمحم طه جمعه لشركة مصر الدارة االصول العمارٌة فً  تفوٌض رئٌس

تمثٌل الشركة لانونٌا امام المضاء وامام الؽٌر وامام المحاكم بكافة انواعها ودرجاتها وامام جمٌع مأمورٌات الشهر العماري والتوثٌك 
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 118 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وؼٌر الحكومٌة وامام كافة الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة البنون  وامام كافة المصالح الحكومٌة

 64206برلم       21101114والتولٌع علً كافة العمود للعمارات واالراضً والشمك والوحدات ، تارٌخ : 

ارة ؼٌر متفرغ  رئٌس مجلس االدارة والعضو السٌد /صالح الدٌن دمحم فتحً حجازي  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  620

تفوٌض رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب السٌد المهندس / عبدالناصر دمحم طه جمعه لشركة مصر الدارة االصول  - 1المنتدب 

ٌع مأمورٌات الشهر العمارٌة فً تمثٌل الشركة لانونٌا امام المضاء وامام الؽٌر وامام المحاكم بكافة انواعها ودرجاتها وامام جم

العماري والتوثٌك وامام كافة المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وامام كافة الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والتولٌع نٌابة عن 

برلم       21101114الشركة امام كافة البنون والتولٌع علً كافة العمود للعمارات واالراضً والشمك والوحدات ، تارٌخ : 

64206 

 2110/5/21الموافمة علً أعادة تشكٌل مجلس ادارة شركة مصر لالدارة االصول العمارٌة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -  631

تفوٌض  - 1كاالتً / السٌد المهندس / عبد الناصر دمحم طه جمعه  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب 

لسٌد المهندس / عبدالناصر دمحم طه جمعه لشركة مصر الدارة االصول العمارٌة فً تمثٌل رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ا

الشركة لانونٌا امام المضاء وامام الؽٌر وامام المحاكم بكافة انواعها ودرجاتها وامام جمٌع مأمورٌات الشهر العماري والتوثٌك وامام 

ات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة البنون كافة المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وامام كافة الجه

 64206برلم       21101114والتولٌع علً كافة العمود للعمارات واالراضً والشمك والوحدات ، تارٌخ : 

نموالت والمخلفات السٌد /دمحم عبدالعال عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  والسٌارات واالثاث والم -  631

والمماوالت وتأسٌس الشركات وفً لٌد الرهون وشطبها وتمرٌر حموق االمتٌاز والؽاؤها ولسٌادته حك تفوٌض الؽٌر وتوكٌل 

 64206برلم       21101114، تارٌخ :  1المحامٌن والؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  والسٌارات واالثاث  السٌد /ممدوح مصطفً ابراهٌم عبدالهادي  شركة مساهمة  -  632

والمنموالت والمخلفات والمماوالت وتأسٌس الشركات وفً لٌد الرهون وشطبها وتمرٌر حموق االمتٌاز والؽاؤها ولسٌادته حك 

 64206برلم       21101114، تارٌخ :  1تفوٌض الؽٌر وتوكٌل المحامٌن والؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

لسٌد /عمرو فتحً محمود دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  والسٌارات واالثاث والمنموالت والمخلفات ا -  633

والمماوالت وتأسٌس الشركات وفً لٌد الرهون وشطبها وتمرٌر حموق االمتٌاز والؽاؤها ولسٌادته حك تفوٌض الؽٌر وتوكٌل 

 64206برلم       21101114:  ، تارٌخ 1المحامٌن والؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

السٌد /هشام اكرم سٌد احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  والسٌارات واالثاث والمنموالت والمخلفات  -  634

والمماوالت وتأسٌس الشركات وفً لٌد الرهون وشطبها وتمرٌر حموق االمتٌاز والؽاؤها ولسٌادته حك تفوٌض الؽٌر وتوكٌل 

 64206برلم       21101114، تارٌخ :  1ن والؽٌر فً كل او بعض ما ذكر المحامٌ

السٌد / خالد ابراهٌم عبدهللا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  والسٌارات واالثاث والمنموالت والمخلفات  -  635

لسٌادته حك تفوٌض الؽٌر وتوكٌل والمماوالت وتأسٌس الشركات وفً لٌد الرهون وشطبها وتمرٌر حموق االمتٌاز والؽاؤها و

 64206برلم       21101114، تارٌخ :  1المحامٌن والؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

السٌد /صالح الدٌن دمحم فتحً حجازي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  والسٌارات واالثاث والمنموالت  -  636

الرهون وشطبها وتمرٌر حموق االمتٌاز والؽاؤها ولسٌادته حك تفوٌض الؽٌر  والمخلفات والمماوالت وتأسٌس الشركات وفً لٌد

 64206برلم       21101114، تارٌخ :  1وتوكٌل المحامٌن والؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

 2110/5/21الموافمة علً أعادة تشكٌل مجلس ادارة شركة مصر لالدارة االصول العمارٌة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -  631

كاالتً / السٌد المهندس / عبد الناصر دمحم طه جمعه  شركة مساهمة  تحمٌل  والسٌارات واالثاث والمنموالت والمخلفات والمماوالت 

وتأسٌس الشركات وفً لٌد الرهون وشطبها وتمرٌر حموق االمتٌاز والؽاؤها ولسٌادته حك تفوٌض الؽٌر وتوكٌل المحامٌن والؽٌر 

 64206برلم       21101114، تارٌخ :  1ذكر فً كل او بعض ما 

الموافمه باالجماع على اعادة تشكٌل مجلس االداره لمده ثالث سنوات كالتالى / سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة   -  638

 12554برلم       21101114رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

ادة تشكٌل مجلس االداره لمده ثالث سنوات كالتالى / سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس الموافمه باالجماع على اع -  630

 12554برلم       21101114مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حدودة  الموافمه باالجماع على اعادة تشكٌل مجلس االداره لمده ثالث سنوات كالتالى / سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة م -  641

 12554برلم       21101114رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

الموافمه باالجماع على اعادة تشكٌل مجلس االداره لمده ثالث سنوات كالتالى / سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس  -  641

 12554برلم       21101114مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

الموافمه باالجماع على اعادة تشكٌل مجلس االداره لمده ثالث سنوات كالتالى / سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة   -  642

 12554برلم       21101114رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

/ سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس  الموافمه باالجماع على اعادة تشكٌل مجلس االداره لمده ثالث سنوات كالتالى -  643

 12554برلم       21101114مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

 12554برلم       21101114ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  644

 12554برلم       21101114عضو المنتدب ، تارٌخ : ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وال -  645

 12554برلم       21101114ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  646

 12554برلم       21101114ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  641

 12554برلم       21101114ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  648

 12554برلم       21101114ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  640

 12554برلم       21101114ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  651

 12554برلم       21101114ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  651

 12554برلم       21101114والعضو المنتدب ، تارٌخ :  بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  -  652

 12554برلم       21101114بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  653

 12554برلم       21101114بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  654

 12554برلم       21101114بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  655

 12554برلم       21101114بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  656

 12554برلم       21101114دب ، تارٌخ : بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنت -  651

 12554برلم       21101114اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  658

 12554برلم       21101114اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  650

 12554برلم       21101114اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  661

 12554برلم       21101114اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  661

 12554برلم       21101114والعضو المنتدب ، تارٌخ :   بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة -  662

 12554برلم       21101114بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  663

ة محدودة  الموافمه باالجماع على اعادة تشكٌل مجلس االداره لمده ثالث سنوات كالتالى / سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌ -  664

 12554برلم       21101114رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الموافمه باالجماع على اعادة تشكٌل مجلس االداره لمده ثالث سنوات كالتالى / سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس  -  665

 12554برلم       21101114مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

 12554برلم       21101114اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  666

 12554برلم       21101114اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  661

 12554برلم       21101114مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو  -  668

 12554برلم       21101114اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  660

ٌحة  ذات مسئولٌة محدودة  الموافمه باالجماع على اعادة تشكٌل مجلس االداره لمده ثالث سنوات كالتالى / سمٌر فهمى مس -  611

 12554برلم       21101114رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : 

الموافمه باالجماع على اعادة تشكٌل مجلس االداره لمده ثالث سنوات كالتالى / سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس  -  611

 12554برلم       21101114مجلس ادارة   ، تارٌخ : 

باالجماع على اعادة تشكٌل مجلس االداره لمده ثالث سنوات كالتالى / سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة   الموافمه -  612

 12554برلم       21101114رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : 

مساهمة  رئٌس  الموافمه باالجماع على اعادة تشكٌل مجلس االداره لمده ثالث سنوات كالتالى / سمٌر فهمى مسٌحة  شركة -  613

 12554برلم       21101114مجلس ادارة   ، تارٌخ : 

الموافمه باالجماع على اعادة تشكٌل مجلس االداره لمده ثالث سنوات كالتالى / سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة   -  614

 12554برلم       21101114رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : 

على اعادة تشكٌل مجلس االداره لمده ثالث سنوات كالتالى / سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس  الموافمه باالجماع -  615

 12554برلم       21101114مجلس ادارة   ، تارٌخ : 

 12554برلم       21101114ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  616

 12554برلم       21101114اهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : ٌورجً مالو  شركة مس -  611

 12554برلم       21101114ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  618

 12554برلم       21101114ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  610

 12554برلم       21101114ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  681

 12554برلم       21101114ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  681

 12554م   برل    21101114ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  682

 12554برلم       21101114ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  683

 12554برلم       21101114بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  684

 12554لم   بر    21101114بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  685

 12554برلم       21101114بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  686

 12554برلم       21101114بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  681

 12554برلم       21101114بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  688



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 12554برلم       21101114بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  680

 12554برلم       21101114اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  601

 12554برلم       21101114:  اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ -  601

 12554برلم       21101114اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  602

 12554برلم       21101114اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  603

 12554برلم       21101114س ادارة   ، تارٌخ : بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجل -  604

 12554برلم       21101114بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  605

الموافمه باالجماع على اعادة تشكٌل مجلس االداره لمده ثالث سنوات كالتالى / سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة   -  606
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لدراجات الحك فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات وا
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تولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات الحك فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى ال

النارٌة وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض 

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

شرى فهمى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت اٌفٌت ب -  102

بشرى فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها 

ن والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات الحك فى فتح وؼلك الحسابات فى البنو

النارٌة وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض 

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت  -  103

ا بشرى فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة وله

الحك فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات 

النارٌة وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض 

 43463برلم       21101115على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع 

اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت  -  104

بشرى فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها 

سابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات الحك فى فتح وؼلك الح

النارٌة وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض 

 43463برلم       21101115ة ، تارٌخ : والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌ

اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت  -  105

مٌة منفردة ولها بشرى فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكو

الحك فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات 

النارٌة وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض 

 43463برلم       21101115انٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : والتسهٌالت االئتم
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مٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها الحك فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام ج

فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات النارٌة 

عمود المروض  وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

مرفت حافظ احمد الزؼبى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى  -  101

لتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها الحك فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة وا

فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات النارٌة 

ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع 

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

مرفت حافظ احمد الزؼبى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى  -  108

ن ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها الحك فهمى سلٌما

فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات النارٌة 

ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن 

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

ضامنه / اٌفٌت بشرى مرفت حافظ احمد الزؼبى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المت -  100

فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها الحك 

 فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات النارٌة

وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض 

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

رة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى مرفت حافظ احمد الزؼبى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االدا -  811

فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها الحك 

راء السٌارات والدراجات النارٌة فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وش

وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض 

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى مرفت حافظ احمد الزؼبى  شركة  -  811

فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها الحك 

ت وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات النارٌة فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكا

وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض 

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

مرفت حافظ احمد الزؼبى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى  -  812

فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها الحك 

ون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات النارٌة فى فتح وؼلك الحسابات فى البن

وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض 

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

مرفت حافظ احمد الزؼبى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى  -  813

 فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها الحك

فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات النارٌة 

وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض 

 43463برلم       21101115ود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عم

مرفت حافظ احمد الزؼبى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى  -  814

وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها الحك فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات النارٌة 

وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض 

 43463برلم       21101115الت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : والتسهٌ

مرفت حافظ احمد الزؼبى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى  -  815

ها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها الحك فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌل

فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات النارٌة 

تولٌع على عمود المروض وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة وال

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

مرفت حافظ احمد الزؼبى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى  -  816

الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها الحك  فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة

فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات النارٌة 

ون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌك

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

مرفت حافظ احمد الزؼبى  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى  -  811

همى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها الحك ف

فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات النارٌة 

اخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض وجمٌع المعامالت الد

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

ٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع ل -  818

بشرى فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها 

والدراجات الحك فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات 

النارٌة وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض 

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر  -  810

بشرى فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها 

التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات الحك فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى 

النارٌة وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض 

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

بشرى فهمى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت  اٌفٌت -  811

بشرى فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها 

نون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات الحك فى فتح وؼلك الحسابات فى الب

النارٌة وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض 

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت  -  811

لها بشرى فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة و

الحك فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات 

النارٌة وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض 

 43463برلم       21101115ع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌ

اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت  -  812

لجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها بشرى فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع ا

الحك فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المروض  النارٌة وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت  -  813

والتعامل باسمها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة منفردة ولها بشرى فهمى سلٌمان ولها الحك فى ادارة الشركة 

الحك فى فتح وؼلك الحسابات فى البنون والحك فى التولٌع على الشٌكات وفى التولٌع على عمود بٌع وشراء السٌارات والدراجات 

ع ورهن اصول الشركة والتولٌع على عمود المروض النارٌة وجمٌع المعامالت الداخلة ضمن ؼرض الشركة على ان ٌكون حك بٌ

 43463برلم       21101115والتسهٌالت االئتمانٌه والتولٌع على عمود البٌع النهائٌة ، تارٌخ : 

اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً  -  814

المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او  سلٌمان والشرٌن

 43463برلم       21101115بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً  -  815

ن والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او سلٌما

 43463برلم       21101115بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

فهمً اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى  -  816

سلٌمان والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

 43463برلم       21101115بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

فٌت بشرى فهمً اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌ -  811

سلٌمان والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

 43463برلم       21101115بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

ضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالشهر العمارى للشرٌكه المت -  818

سلٌمان والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

 43463برلم       21101115بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

رٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالشهر العمارى للش -  810

سلٌمان والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

 43463برلم       21101115بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً سلٌمان مرفت حافظ احمد الزؼبى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  بالشهر العمارى  -  821

والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 43463برلم       21101115ذكر . ، تارٌخ : 

ى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً سلٌمان مرفت حافظ احمد الزؼبى  شركة تضامن  تحمٌل  بالشهر العمار -  821

والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 43463برلم       21101115ذكر . ، تارٌخ : 

مارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً سلٌمان مرفت حافظ احمد الزؼبى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  بالشهر الع -  822

والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 43463برلم       21101115ذكر . ، تارٌخ : 

مرفت حافظ احمد الزؼبى  شركة تضامن  تحمٌل  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً سلٌمان  -  823

والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 43463برلم       21101115ذكر . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مرفت حافظ احمد الزؼبى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً سلٌمان  -  824

والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 43463برلم       21101115ذكر . ، تارٌخ : 

مرفت حافظ احمد الزؼبى  شركة تضامن  تحمٌل  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً سلٌمان  -  825

والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 43463 برلم      21101115ذكر . ، تارٌخ : 

مرفت حافظ احمد الزؼبى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً سلٌمان  -  826

والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 43463م   برل    21101115ذكر . ، تارٌخ : 

مرفت حافظ احمد الزؼبى  شركة تضامن  تحمٌل  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً سلٌمان  -  821

والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 43463رلم   ب    21101115ذكر . ، تارٌخ : 

مرفت حافظ احمد الزؼبى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً سلٌمان  -  828

والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 43463برلم       21101115ذكر . ، تارٌخ : 

مرفت حافظ احمد الزؼبى  شركة تضامن  تحمٌل  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً سلٌمان  -  820

والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 43463برلم       21101115ذكر . ، تارٌخ : 

مرفت حافظ احمد الزؼبى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً سلٌمان  -  831

والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 43463برلم       21101115ذكر . ، تارٌخ : 

مرفت حافظ احمد الزؼبى  شركة تضامن  تحمٌل  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً سلٌمان  -  831

والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 43463برلم       21101115ذكر . ، تارٌخ : 

اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً  -  832

سلٌمان والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

 43463برلم       21101115ارٌخ : بعض ما ذكر . ، ت

اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً  -  833

سلٌمان والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

 43463برلم       21101115ذكر . ، تارٌخ : بعض ما 

اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً  -  834

او سلٌمان والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل 

 43463برلم       21101115بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً  -  835

ٌر فى كل او سلٌمان والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽ

 43463برلم       21101115بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً  -  836

تفوٌض الؽٌر فى كل او  سلٌمان والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك توكٌل او

 43463برلم       21101115بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌفٌت بشرى فهمى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالشهر العمارى للشرٌكه المتضامنه / اٌفٌت بشرى فهمً  -  831

توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او  سلٌمان والشرٌن المتضامن السٌد / جرجس اسبٌرو عجاٌبى ابراهٌم ) مجتمعٌن ( ولهما حك

 43463برلم       21101115بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

تكلٌؾ السٌد المهندس/ محمود احمد ابو الحسب على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة للعملٌات  -  838

 46331برلم       21101115، تارٌخ : 

مود احمد ابو الحسب علً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركه للعملٌات تكلٌؾ السٌد المهندس / مح -  830

 58012برلم       21101115، تارٌخ : 

تكلٌؾ السٌد المهندس / محمود احمد ابو الحسب على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة للعملٌات  -  841

 50551 برلم      21101115، تارٌخ : 

    21101115ٌحٌى ابو الفتوح ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  841

 24112برلم   

    21101115ٌحٌى ابو الفتوح ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  842

 24112برلم   

    21101115كرٌم عزت عازر سوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  843

 24112برلم   

    21101115كرٌم عزت عازر سوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  844

 24112برلم   

صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : حسٌن فاٌك  -  845

 24112برلم       21101115

حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  846

 24112برلم       21101115

    21101115دالٌا عبدهللا دمحم الباز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  841

 24112برلم   

    21101115دالٌا عبدهللا دمحم الباز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  848

 24112برلم   

    21101115حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : عمر  -  840

 24112برلم   

    21101115عمر حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  851

 24112برلم   

    21101115شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :   خالد محمود عبدالعزٌز -  851

 24112برلم   

    21101115خالد محمود عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  852

 24112برلم   

    21101115محمود منتصر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  853

 24112برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101115محمود منتصر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  854

 24112برلم   

برلم       21101115ٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : احمد حس -  855

24112 

برلم       21101115احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  856

24112 

    21101115ضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : ٌحٌى ابو الفتوح ابراهٌم  شركة مساهمة  ع -  851

 24112برلم   

    21101115ٌحٌى ابو الفتوح ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  858

 24112برلم   

    21101115ة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : كرٌم عزت عازر سوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  850

 24112برلم   

    21101115كرٌم عزت عازر سوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  861

 24112برلم   

مثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  م -  861

 24112برلم       21101115

حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  862

 24112برلم       21101115

    21101115ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :   دالٌا عبدهللا دمحم الباز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  863

 24112برلم   

    21101115دالٌا عبدهللا دمحم الباز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  864

 24112برلم   

    21101115البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  عمر حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن -  865

 24112برلم   

    21101115عمر حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  866

 24112برلم   

    21101115المصرى ، تارٌخ : خالد محمود عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى  -  861

 24112برلم   

    21101115خالد محمود عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  868

 24112برلم   

    21101115خ : محمود منتصر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌ -  860

 24112برلم   

    21101115محمود منتصر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  811

 24112برلم   

برلم       21101115احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  811

24112 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21101115احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  812

24112 

ٌحٌى ابو الفتوح ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهلى المصرى . ، تارٌخ :  -  813

 24112برلم       21101115

ٌحٌى ابو الفتوح ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهلى المصرى . ، تارٌخ :  -  814

 24112برلم       21101115

كرٌم عزت عازر سوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهلى المصرى . ، تارٌخ  -  815

 24112برلم       21101115: 

كرٌم عزت عازر سوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهلى المصرى . ، تارٌخ  -  816

 24112برلم       21101115: 

ى حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهل -  811

 24112برلم       21101115المصرى . ، تارٌخ : 

حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهلى  -  818

 24112برلم       21101115المصرى . ، تارٌخ : 

من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهلى المصرى . ، تارٌخ : دالٌا عبدهللا دمحم الباز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  810

 24112برلم       21101115

دالٌا عبدهللا دمحم الباز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهلى المصرى . ، تارٌخ :  -  881

 24112برلم       21101115

عمر حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهلى المصرى . ، تارٌخ :  -  881

 24112برلم       21101115

عمر حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهلى المصرى . ، تارٌخ :  -  882

 24112برلم       21101115

خالد محمود عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهلى المصرى . ، تارٌخ :  -  883

 24112برلم       21101115

ارٌخ : خالد محمود عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهلى المصرى . ، ت -  884

 24112برلم       21101115

محمود منتصر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهلى المصرى . ، تارٌخ :  -  885

 24112برلم       21101115

هلى المصرى . ، تارٌخ : محمود منتصر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن اال -  886

 24112برلم       21101115

احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهلى المصرى . ، تارٌخ :  -  881

 24112برلم       21101115

ى المصرى . ، تارٌخ : احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  من ذوى الخبرة ممثل عن البنن االهل -  888

 24112برلم       21101115

ٌحٌى ابو الفتوح ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  880

 24112برلم       21101115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خبره  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : ٌحٌى ابو الفتوح ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى ال -  801

 24112برلم       21101115

كرٌم عزت عازر سوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  801

 24112برلم       21101115

ة  من ذوى الخبره  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : كرٌم عزت عازر سوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  802

 24112برلم       21101115

حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من ذوى الخبره  ممثال عن البنن االهلى  -  803

 24112برلم       21101115المصرى ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  من ذوى الخبره  ممثال عن البنن االهلى   حسٌن فاٌك صالح صبور -  804

 24112برلم       21101115المصرى ، تارٌخ : 

دالٌا عبدهللا دمحم الباز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  805

 24112 برلم      21101115

دالٌا عبدهللا دمحم الباز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  806

 24112برلم       21101115

: عمر حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ  -  801

 24112برلم       21101115

عمر حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  808

 24112برلم       21101115

المصرى ، تارٌخ :  خالد محمود عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره  ممثال عن البنن االهلى -  800

 24112برلم       21101115

خالد محمود عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  011

 24112برلم       21101115

 عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : محمود منتصر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره  ممثال -  011

 24112برلم       21101115

محمود منتصر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبره  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  012

 24112برلم       21101115

ه  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ : احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  من ذوى الخبر -  013

 24112برلم       21101115

احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  من ذوى الخبره  ممثال عن البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  014

 24112برلم       21101115

 24112برلم       21101115لرئٌس التنفٌذى ، تارٌخ : ٌحٌى ابو الفتوح ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ا -  015

 24112برلم       21101115ٌحٌى ابو الفتوح ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الرئٌس التنفٌذى ، تارٌخ :  -  016

 24112رلم   ب    21101115كرٌم عزت عازر سوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الرئٌس التنفٌذى ، تارٌخ :  -  011

 24112برلم       21101115كرٌم عزت عازر سوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الرئٌس التنفٌذى ، تارٌخ :  -  018



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101115حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الرئٌس التنفٌذى ، تارٌخ :  -  010

 24112برلم   

    21101115حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الرئٌس التنفٌذى ، تارٌخ :  -  011

 24112برلم   

 24112برلم       21101115دالٌا عبدهللا دمحم الباز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الرئٌس التنفٌذى ، تارٌخ :  -  011

 24112برلم       21101115 الباز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الرئٌس التنفٌذى ، تارٌخ : دالٌا عبدهللا دمحم -  012

 24112برلم       21101115عمر حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الرئٌس التنفٌذى ، تارٌخ :  -  013

 24112برلم       21101115ئٌس التنفٌذى ، تارٌخ : عمر حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الر -  014

 24112برلم       21101115خالد محمود عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الرئٌس التنفٌذى ، تارٌخ :  -  015

 24112م   برل    21101115خالد محمود عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الرئٌس التنفٌذى ، تارٌخ :  -  016

 24112برلم       21101115محمود منتصر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الرئٌس التنفٌذى ، تارٌخ :  -  011

 24112برلم       21101115محمود منتصر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الرئٌس التنفٌذى ، تارٌخ :  -  018

 24112برلم       21101115كة مساهمة  تحمٌل  الرئٌس التنفٌذى ، تارٌخ : احمد حسٌن فاٌك صبور  شر -  010

 24112برلم       21101115احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  الرئٌس التنفٌذى ، تارٌخ :  -  021

س المجلس او الرئٌس التنفٌذى ٌحٌى ابو الفتوح ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل الشركه امام المضاء رئٌ -  021

 24112برلم       21101115للشركه ، تارٌخ : 

ٌحٌى ابو الفتوح ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل الشركه امام المضاء رئٌس المجلس او الرئٌس التنفٌذى  -  022

 24112برلم       21101115للشركه ، تارٌخ : 

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل الشركه امام المضاء رئٌس المجلس او الرئٌس التنفٌذى كرٌم عزت عازر سوس  شر -  023

 24112برلم       21101115للشركه ، تارٌخ : 

كرٌم عزت عازر سوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل الشركه امام المضاء رئٌس المجلس او الرئٌس التنفٌذى  -  024

 24112برلم       21101115للشركه ، تارٌخ : 

حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌمثل الشركه امام المضاء رئٌس المجلس او  -  025

 24112برلم       21101115الرئٌس التنفٌذى للشركه ، تارٌخ : 

مثل الشركه امام المضاء رئٌس المجلس او حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌ -  026

 24112برلم       21101115الرئٌس التنفٌذى للشركه ، تارٌخ : 

دالٌا عبدهللا دمحم الباز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل الشركه امام المضاء رئٌس المجلس او الرئٌس التنفٌذى  -  021

 24112برلم       21101115للشركه ، تارٌخ : 

دالٌا عبدهللا دمحم الباز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل الشركه امام المضاء رئٌس المجلس او الرئٌس التنفٌذى  -  028

 24112برلم       21101115للشركه ، تارٌخ : 

ئٌس التنفٌذى عمر حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل الشركه امام المضاء رئٌس المجلس او الر -  020

 24112برلم       21101115للشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عمر حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل الشركه امام المضاء رئٌس المجلس او الرئٌس التنفٌذى  -  031

 24112برلم       21101115للشركه ، تارٌخ : 

لس ادارة  ٌمثل الشركه امام المضاء رئٌس المجلس او الرئٌس التنفٌذى خالد محمود عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مج -  031

 24112برلم       21101115للشركه ، تارٌخ : 

خالد محمود عبدالعزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل الشركه امام المضاء رئٌس المجلس او الرئٌس التنفٌذى  -  032

 24112برلم       21101115للشركه ، تارٌخ : 

محمود منتصر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل الشركه امام المضاء رئٌس المجلس او الرئٌس التنفٌذى  -  033

 24112برلم       21101115للشركه ، تارٌخ : 

الرئٌس التنفٌذى محمود منتصر ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌمثل الشركه امام المضاء رئٌس المجلس او  -  034

 24112برلم       21101115للشركه ، تارٌخ : 

احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  ٌمثل الشركه امام المضاء رئٌس المجلس او الرئٌس التنفٌذى للشركه ،  -  035

 24112برلم       21101115تارٌخ : 

الشركه امام المضاء رئٌس المجلس او الرئٌس التنفٌذى للشركه ، احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  ٌمثل  -  036

 24112برلم       21101115تارٌخ : 

تم لبول استمالة السٌده / جاذبٌه  -دمحم كمال عبدالوهاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركه  -  031

 14110برلم       21101116سعد خلٌفه ، تارٌخ : 

تم لبول استمالة السٌده /  -اٌمان احمد دمحم دوٌدار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركه  -  038

 14110برلم       21101116جاذبٌه سعد خلٌفه ، تارٌخ : 

الموافمه على انتخاب مجلس االداره جدٌد / عادل صبحى باسٌلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تم  -  030

 14110برلم       21101116تم لبول استمالة السٌده / جاذبٌه سعد خلٌفه ، تارٌخ :  -لبول استمالته من الشركه 

ا عبدالمالن عطا هللا مٌخائٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته الشركة الوطنٌه للسٌاحه النٌلٌه وٌمثله -  041

 14110برلم       21101116تم لبول استمالة السٌده / جاذبٌه سعد خلٌفه ، تارٌخ :  -من الشركه 

تمالة السٌده / جاذبٌه سعد تم لبول اس -شاهر حسن خلٌفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركه  -  041

 14110برلم       21101116خلٌفه ، تارٌخ : 

برلم       21101116دمحم كمال عبدالوهاب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركه ، تارٌخ :  -  042

14110 

    21101116لبول استمالته من الشركه ، تارٌخ : اٌمان احمد دمحم دوٌدار  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تم  -  043

 14110برلم   

الموافمه على انتخاب مجلس االداره جدٌد / عادل صبحى باسٌلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تم  -  044

 14110برلم       21101116لبول استمالته من الشركه ، تارٌخ : 

النٌلٌه وٌمثلها عبدالمالن عطا هللا مٌخائٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته  الشركة الوطنٌه للسٌاحه -  045

 14110برلم       21101116من الشركه ، تارٌخ : 

برلم       21101116شاهر حسن خلٌفه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركه ، تارٌخ :  -  046

14110 

سامح فتحى دمحم عبدالحلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للطرؾ االول السٌد /سامح فتحى  -  041

دمحم عبدالحلٌم و السٌد / عربً فرؼل جمعة عرابً ) مجتمعٌن او منفردٌن (وذلن فً حدودالشركة ضمن اؼراضها ولهم حك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لٌصبح  ٌباشر الطرفان / السٌد /سامح فتحى دمحم عبدالحلٌم و السٌد / عربً فرؼل جمعة  التعامل مع البنون وااللتراض باسم الشركة

عرابً ) مجتمعٌن او منفردٌن ( وظائفهم لمدة ؼٌر محددة وٌمثل الشركة فى عاللتها مع الؽٌرمع الؽر وله منفردا فى هذا الصدد 

 16811برلم       21101116اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما ، تارٌخ : 

سامح فتحى دمحم عبدالحلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للطرؾ االول السٌد /سامح فتحى  -  048

دمحم عبدالحلٌم و السٌد / عربً فرؼل جمعة عرابً ) مجتمعٌن او منفردٌن (وذلن فً حدودالشركة ضمن اؼراضها ولهم حك 

ع البنون وااللتراض باسم الشركة لٌصبح  ٌباشر الطرفان / السٌد /سامح فتحى دمحم عبدالحلٌم و السٌد / عربً فرؼل جمعة التعامل م

عرابً ) مجتمعٌن او منفردٌن ( وظائفهم لمدة ؼٌر محددة وٌمثل الشركة فى عاللتها مع الؽٌرمع الؽر وله منفردا فى هذا الصدد 

 16811برلم       21101116لتعامل باسمها فٌما ، تارٌخ : اوسع السلطات الدارة الشركة وا

سامح فتحى دمحم عبدالحلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون وللطرفٌن  -  040

كومٌة والمطاع العام منفردٌن او مجتمعٌن كذلن التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر ح

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ حك االفراج عن راس 

 16811برلم       21101116سم الشركة وضمن اؼراضها اما بالنسبة للتعامل علً عمود ، تارٌخ : المال وكل ذلن بأ

سامح فتحى دمحم عبدالحلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون وللطرفٌن  -  051

مام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام منفردٌن او مجتمعٌن كذلن التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها ا

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

ك االفراج عن راس وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ ح

 16811برلم       21101116المال وكل ذلن بأسم الشركة وضمن اؼراضها اما بالنسبة للتعامل علً عمود ، تارٌخ : 

سامح فتحى دمحم عبدالحلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر  -  051

ع االعمال والمطاع الخاض بكافة اشكالها  وله الحك فً التعٌٌن او عزل مستخدمً وكالء الشركة حكومٌة والمطاع العام ولطا

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 

ركة بالنمد او باالجل  فٌكون للٌسد / سامح فتحى دمحم عبدالحلٌم منفردا وله العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الش

 16811برلم       21101116، تارٌخ :  1حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

والؽٌر  سامح فتحى دمحم عبدالحلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة -  052

حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاض بكافة اشكالها  وله الحك فً التعٌٌن او عزل مستخدمً وكالء الشركة 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ والتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل  فٌكون للٌسد / سامح فتحى دمحم عبدالحلٌم منفردا وله  العمود والمشارطات

 16811برلم       21101116، تارٌخ :  1حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

تمالتها بصفتها ممثله عن مركز تحدٌث الصناعه ؼاده احمد فؤاد الجوهرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول اس -  053

 81101برلم       21101116، تارٌخ : 

دمحم حسن سلٌمان حسن  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بندا  االدارة والتولٌع لتكون مكفوله للشركاء المتضامنٌن  /دمحم حسن  -  054

ن ذلن فى جمٌع االمور الالزمه لمباشره نشاط الشركه اما مصطفً حسن سلٌمان منفردٌن او مجتمعٌ -علً حسن سلٌمان -سلٌمان

فى حاله االلتراض او الرهن او بٌع اصل نمدى او عٌنى من اصول الشركه فٌكون للشركاء الثالثه مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

 82480برلم       21101111

لتولٌع لتكون مكفوله للشركاء المتضامنٌن  /دمحم حسن دمحم حسن سلٌمان حسن  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بندا  االدارة وا -  055

مصطفً حسن سلٌمان منفردٌن او مجتمعٌن ذلن فى جمٌع االمور الالزمه لمباشره نشاط الشركه اما  -علً حسن سلٌمان -سلٌمان

فمط ، تارٌخ : فى حاله االلتراض او الرهن او بٌع اصل نمدى او عٌنى من اصول الشركه فٌكون للشركاء الثالثه مجتمعٌن 

 82480برلم       21101111

دمحم ابراهٌم محمود ابراهٌم السروي  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌدة /مها السٌد حسن  -  056

ؽٌر حكومٌة اما حك رزق عامر والسٌد / دمحم ابراهٌم محمود ابراهٌم السروٌمجتمعٌن او منفردٌن  امام كافة الجهات الحكومٌة وال

التعامل مع البنون  للسٌدة / مها السٌد حسن رزق عامر منفردا من فتح الحسابات والسحب واالٌداع فٌما عدا حك الرهن واالستدانه 
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، تارٌخ :  1وبٌع اصول الشركة وممتلكاتها فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن معا ولها حك توكٌل للؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 82101برلم       21101111

    21101111ٌاسر دمحم صبحى عبد العزٌز عوض هللا  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول للفرع ، تارٌخ :  -  051

 26261برلم   

    21101111ٌاسر دمحم صبحى عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول للفرع ، تارٌخ :  -  058

 26261برلم   

    21101111ٌاسر دمحم صبحى عبد العزٌز عوض هللا  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول للفرع ، تارٌخ :  -  050

 26261برلم   

    21101111ٌاسر دمحم صبحى عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول للفرع ، تارٌخ :  -  061

 26261برلم   

    21101111ٌاسر دمحم صبحى عبد العزٌز عوض هللا  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول للفرع ، تارٌخ :  -  061

 26261برلم   

    21101111ٌاسر دمحم صبحى عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول للفرع ، تارٌخ :  -  062

 26261برلم   

    21101111دمحم صبحى عبد العزٌز عوض هللا  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول للفرع ، تارٌخ : ٌاسر  -  063

 26261برلم   

    21101111ٌاسر دمحم صبحى عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعٌنه مدٌر مسئول للفرع ، تارٌخ :  -  064

 26261برلم   

، تارٌخ :  1علً عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن ناصر االجتماعً المهندس/ اٌمن  -  065

 82880برلم       21101111

    21101111، تارٌخ :  1االستاذ/ دمحم عادل سرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن ناصر االجتماعً  -  066

 82880برلم   

، تارٌخ :  1مٌر سامى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن بنن ناصر االجتماعً االستاذ/ شرٌؾ س -  061

 82880برلم       21101111

، تارٌخ :  1الدكتور/ شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن بنن ناصر االجتماعً  -  068

 82880برلم       21101111

اعادة تشكٌل مجلس ادارة الشركة كالتالً االستاذ /عماد حافظ مصطفً راؼب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال  -  060

 82880برلم       21101111، تارٌخ :  1عن بنن ناصر االجتماعً 

    21101111تارٌخ :  ، 1المهندس/ اٌمن علً عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  011

 82880برلم   

برلم       21101111، تارٌخ :  1االستاذ/ دمحم عادل سرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  011

82880 

 برلم      21101111، تارٌخ :  1االستاذ/ شرٌؾ سمٌر سامى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  012

82880 

    21101111، تارٌخ :  1الدكتور/ شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  013

 82880برلم   
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اعادة تشكٌل مجلس ادارة الشركة كالتالً االستاذ /عماد حافظ مصطفً راؼب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر  -  014

 82880برلم       21101111تارٌخ : ،  1تنفٌذي مستمل 

    21101111، تارٌخ :  1المهندس/ اٌمن علً عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  015

 82880برلم   

م   برل    21101111، تارٌخ :  1االستاذ/ دمحم عادل سرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  016

82880 

برلم       21101111، تارٌخ :  1االستاذ/ شرٌؾ سمٌر سامى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  011

82880 

    21101111، تارٌخ :  1الدكتور/ شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  018

 82880برلم   

ادة تشكٌل مجلس ادارة الشركة كالتالً االستاذ /عماد حافظ مصطفً راؼب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر اع -  010

 82880برلم       21101111، تارٌخ :  1تنفٌذي مستمل 

    21101111، تارٌخ :  1المهندس/ اٌمن علً عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  081

 82880برلم   

برلم       21101111، تارٌخ :  1االستاذ/ دمحم عادل سرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  081

82880 

برلم       21101111، تارٌخ :  1االستاذ/ شرٌؾ سمٌر سامى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  082

82880 

    21101111، تارٌخ :  1ر/ شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل الدكتو -  083

 82880برلم   

اعادة تشكٌل مجلس ادارة الشركة كالتالً االستاذ /عماد حافظ مصطفً راؼب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر  -  084

 82880برلم       21101111، تارٌخ :  1تنفٌذي مستمل 

الموافمة باالجماع  1المهندس/ اٌمن علً عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لبنن ناصر االجتماعً  -  085

علً تفوٌض السٌد / عماد حافظ مصطفً راؼب رئٌس مجلس االدارة والدكتور / شرٌؾ دمحم فاروق نائب رئٌس مجلس االدارة 

ولٌع علً عمود ممدمً الخدمات للصندوق واعتماد وتولٌع نشرة االكتتاب واتخاذ كافه االجراءات منفردٌن او مجتمعٌن فً الت

المانونٌة الالزمة مع الهٌئة العامة للرلابة المالٌة وكافة الجهات االخري لطرح وثائك الصندوق لالكتتاب وتحدٌد موعد فتح باب 

 82880برلم       21101111، تارٌخ :  1االكتتاب 

الموافمة باالجماع علً  1االستاذ/ دمحم عادل سرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لبنن ناصر االجتماعً  -  086

تفوٌض السٌد / عماد حافظ مصطفً راؼب رئٌس مجلس االدارة والدكتور / شرٌؾ دمحم فاروق نائب رئٌس مجلس االدارة منفردٌن 

خدمات للصندوق واعتماد وتولٌع نشرة االكتتاب واتخاذ كافه االجراءات المانونٌة او مجتمعٌن فً التولٌع علً عمود ممدمً ال

،  1الالزمة مع الهٌئة العامة للرلابة المالٌة وكافة الجهات االخري لطرح وثائك الصندوق لالكتتاب وتحدٌد موعد فتح باب االكتتاب 

 82880برلم       21101111تارٌخ : 

الموافمة باالجماع علً  1سامى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لبنن ناصر االجتماعً االستاذ/ شرٌؾ سمٌر  -  081

تفوٌض السٌد / عماد حافظ مصطفً راؼب رئٌس مجلس االدارة والدكتور / شرٌؾ دمحم فاروق نائب رئٌس مجلس االدارة منفردٌن 

وتولٌع نشرة االكتتاب واتخاذ كافه االجراءات المانونٌة  او مجتمعٌن فً التولٌع علً عمود ممدمً الخدمات للصندوق واعتماد

،  1الالزمة مع الهٌئة العامة للرلابة المالٌة وكافة الجهات االخري لطرح وثائك الصندوق لالكتتاب وتحدٌد موعد فتح باب االكتتاب 

 82880برلم       21101111تارٌخ : 
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 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الموافمة باالجماع  1ائب رئٌس مجلس ادارة  ممثال لبنن ناصر االجتماعً الدكتور/ شرٌؾ دمحم فاروق  شركة مساهمة  ن -  088

علً تفوٌض السٌد / عماد حافظ مصطفً راؼب رئٌس مجلس االدارة والدكتور / شرٌؾ دمحم فاروق نائب رئٌس مجلس االدارة 

الكتتاب واتخاذ كافه االجراءات منفردٌن او مجتمعٌن فً التولٌع علً عمود ممدمً الخدمات للصندوق واعتماد وتولٌع نشرة ا

المانونٌة الالزمة مع الهٌئة العامة للرلابة المالٌة وكافة الجهات االخري لطرح وثائك الصندوق لالكتتاب وتحدٌد موعد فتح باب 

 82880برلم       21101111، تارٌخ :  1االكتتاب 

فظ مصطفً راؼب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال اعادة تشكٌل مجلس ادارة الشركة كالتالً االستاذ /عماد حا -  080

الموافمة باالجماع علً تفوٌض السٌد / عماد حافظ مصطفً راؼب رئٌس مجلس االدارة والدكتور /  1لبنن ناصر االجتماعً 

وق واعتماد وتولٌع شرٌؾ دمحم فاروق نائب رئٌس مجلس االدارة منفردٌن او مجتمعٌن فً التولٌع علً عمود ممدمً الخدمات للصند

نشرة االكتتاب واتخاذ كافه االجراءات المانونٌة الالزمة مع الهٌئة العامة للرلابة المالٌة وكافة الجهات االخري لطرح وثائك 

 82880برلم       21101111، تارٌخ :  1الصندوق لالكتتاب وتحدٌد موعد فتح باب االكتتاب 

كة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  شر -  001

 66468برلم       21101111ومستحماته ، تارٌخ : 

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  001

 66468برلم       21101111ومستحماته ، تارٌخ : 

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  002

 66468برلم       21101111ومستحماته ، تارٌخ : 

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  003

 66468برلم       21101111حماته ، تارٌخ : ومست

ٌحٌى شعبان مرسى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  004

 66468برلم       21101111تارٌخ : 

وج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، ٌحٌى شعبان مرسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خر -  005

 66468برلم       21101111تارٌخ : 

ٌحٌى شعبان مرسى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  006

 66468برلم       21101111تارٌخ : 

ٌحٌى شعبان مرسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  001

 66468برلم       21101111تارٌخ : 

كامل حسن كامل حسٌن المؽربى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  008

 66468برلم       21101111ه ، تارٌخ : ومستحمات

كامل حسن كامل حسٌن المؽربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  000

 66468برلم       21101111ومستحماته ، تارٌخ : 

روج من الشركه واستلم كافه حموله كامل حسن كامل حسٌن المؽربى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خ -  1111

 66468برلم       21101111ومستحماته ، تارٌخ : 

كامل حسن كامل حسٌن المؽربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  1111

 66468برلم       21101111ومستحماته ، تارٌخ : 

ؽربى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كم طارق حسن كامل حسٌن الم -  1112

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  مجتمعٌن او منفردٌن -تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /كامل حسن كامل حسٌن المؽربى 

بنون او الهٌئات او االفراد وتوكٌل الؽٌر فى كل والى منهما الحك فى شراء اصول الشركه وبٌعها واالستدانه وااللتراض من ال

 66468برلم       21101111اوبعض ذلن ، تارٌخ : 
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طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كم  -  1113

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  مجتمعٌن او منفردٌن -ؽربى تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /كامل حسن كامل حسٌن الم

والى منهما الحك فى شراء اصول الشركه وبٌعها واالستدانه وااللتراض من البنون او الهٌئات او االفراد وتوكٌل الؽٌر فى كل 

 66468برلم       21101111اوبعض ذلن ، تارٌخ : 

امن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كم طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  شركة تض -  1114

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  مجتمعٌن او منفردٌن -تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /كامل حسن كامل حسٌن المؽربى 

ات او االفراد وتوكٌل الؽٌر فى كل والى منهما الحك فى شراء اصول الشركه وبٌعها واالستدانه وااللتراض من البنون او الهٌئ

 66468برلم       21101111اوبعض ذلن ، تارٌخ : 

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كم  -  1115

ن كامل حسٌن المؽربى  مجتمعٌن او منفردٌن طارق حس-تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /كامل حسن كامل حسٌن المؽربى 

والى منهما الحك فى شراء اصول الشركه وبٌعها واالستدانه وااللتراض من البنون او الهٌئات او االفراد وتوكٌل الؽٌر فى كل 

 66468برلم       21101111اوبعض ذلن ، تارٌخ : 

متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كم تم  ٌحٌى شعبان مرسى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  1116

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  مجتمعٌن او منفردٌن والى -تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /كامل حسن كامل حسٌن المؽربى 

توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض منهما الحك فى شراء اصول الشركه وبٌعها واالستدانه وااللتراض من البنون او الهٌئات او االفراد و

 66468برلم       21101111ذلن ، تارٌخ : 

ٌحٌى شعبان مرسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كم تم  -  1111

بى  مجتمعٌن او منفردٌن والى طارق حسن كامل حسٌن المؽر-تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /كامل حسن كامل حسٌن المؽربى 

منهما الحك فى شراء اصول الشركه وبٌعها واالستدانه وااللتراض من البنون او الهٌئات او االفراد وتوكٌل الؽٌر فى كل اوبعض 

 66468برلم       21101111ذلن ، تارٌخ : 

مه الى الشركه كشرٌن متضامن كم تم ٌحٌى شعبان مرسى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضما -  1118

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  مجتمعٌن او منفردٌن والى -تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /كامل حسن كامل حسٌن المؽربى 

اوبعض  منهما الحك فى شراء اصول الشركه وبٌعها واالستدانه وااللتراض من البنون او الهٌئات او االفراد وتوكٌل الؽٌر فى كل

 66468برلم       21101111ذلن ، تارٌخ : 

ٌحٌى شعبان مرسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كم تم  -  1110

فردٌن والى طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  مجتمعٌن او من-تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /كامل حسن كامل حسٌن المؽربى 

منهما الحك فى شراء اصول الشركه وبٌعها واالستدانه وااللتراض من البنون او الهٌئات او االفراد وتوكٌل الؽٌر فى كل اوبعض 

 66468برلم       21101111ذلن ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن كم تم كامل حسن كامل حسٌن المؽربى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه ك -  1111

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  مجتمعٌن او منفردٌن والى -تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /كامل حسن كامل حسٌن المؽربى 

منهما الحك فى شراء اصول الشركه وبٌعها واالستدانه وااللتراض من البنون او الهٌئات او االفراد وتوكٌل الؽٌر فى كل اوبعض 

 66468برلم       21101111رٌخ : ذلن ، تا

كامل حسن كامل حسٌن المؽربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كم تم  -  1111

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  مجتمعٌن او منفردٌن والى -تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /كامل حسن كامل حسٌن المؽربى 

هما الحك فى شراء اصول الشركه وبٌعها واالستدانه وااللتراض من البنون او الهٌئات او االفراد وتوكٌل الؽٌر فى كل اوبعض من

 66468برلم       21101111ذلن ، تارٌخ : 

م تم كامل حسن كامل حسٌن المؽربى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ك -  1112

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  مجتمعٌن او منفردٌن والى -تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /كامل حسن كامل حسٌن المؽربى 

منهما الحك فى شراء اصول الشركه وبٌعها واالستدانه وااللتراض من البنون او الهٌئات او االفراد وتوكٌل الؽٌر فى كل اوبعض 

 66468برلم       21101111ذلن ، تارٌخ : 
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كامل حسن كامل حسٌن المؽربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كم تم  -  1113

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  مجتمعٌن او منفردٌن والى -تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /كامل حسن كامل حسٌن المؽربى 

راء اصول الشركه وبٌعها واالستدانه وااللتراض من البنون او الهٌئات او االفراد وتوكٌل الؽٌر فى كل اوبعض منهما الحك فى ش

 66468برلم       21101111ذلن ، تارٌخ : 

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ،  -  1114

 66468برلم       21101111تارٌخ : 

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ،  -  1115

 66468برلم       21101111تارٌخ : 

ضامن ، طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن مت -  1116

 66468برلم       21101111تارٌخ : 

طارق حسن كامل حسٌن المؽربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ،  -  1111

 66468برلم       21101111تارٌخ : 

ى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ : ٌحٌى شعبان مرسى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه ال -  1118

 66468برلم       21101111

ٌحٌى شعبان مرسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1110

 66468برلم       21101111

تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :   ٌحٌى شعبان مرسى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج -  1121

 66468برلم       21101111

ٌحٌى شعبان مرسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1121

 66468برلم       21101111

مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، كامل حسن كامل حسٌن المؽربى  شركة تضامن   -  1122

 66468برلم       21101111تارٌخ : 

كامل حسن كامل حسٌن المؽربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ،  -  1123

 66468برلم       21101111تارٌخ : 

مؽربى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، كامل حسن كامل حسٌن ال -  1124

 66468برلم       21101111تارٌخ : 

كامل حسن كامل حسٌن المؽربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ،  -  1125

 66468برلم       21101111تارٌخ : 

مصطفى احمد مسعود ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند  -  1126

مؤمن مصطفى احمد مسعود مجتمعٌن او منفردٌن  ولهم كافة السلطات  -االداره والتولٌع لٌصبح/ مصطفى احمد مسعود ابراهٌم 

ها وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة والؽٌرلتحمٌك اؼراض الشركه وكافه االعمال البنكٌه والصالحٌات ال ادارة الشركة والتولٌع عن

لهما حك فتح كافه الحسابات بأسم الشركة وحك الرهن وااللتراض واالئتمان ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ 

 65311برلم       21101118: 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن دمحم عبدالعزٌز عبدهللا   -  1121

كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح منفردا وله حك توكٌل الؽٌر والحك فى التصرؾ بالبٌع الى اصل من اصول الشركه سؤاء 

الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او جزء مما سبك دون الرجوع  عمارات اةو منموالت ورهن الشركه وااللتراض من البنون باسمها وله

 63601برلم       21101118لبالى الشركاء ، تارٌخ : 
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دمحم عبدالعزٌز عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  -  1128

دا وله حك توكٌل الؽٌر والحك فى التصرؾ بالبٌع الى اصل من اصول الشركه سؤاء كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح منفر

عمارات اةو منموالت ورهن الشركه وااللتراض من البنون باسمها وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او جزء مما سبك دون الرجوع 

 63601برلم       21101118لبالى الشركاء ، تارٌخ : 

ٌز عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله دمحم عبدالعز -  1120

 63601برلم       21101118ومستحماته ، تارٌخ : 

دمحم عبدالعزٌز عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كل شرٌن كافه حموله  -  1131

 63601برلم       21101118ارٌخ : ومستحماته ، ت

ممثل المصرؾ المتحد ، تارٌخ  -دمحم مصطفى لطب بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المفوض باالدارة التنفٌذٌة  -  1131

 2113برلم       21101118: 

ممثل المصرؾ المتحد ،  -ٌة ممدوح اسماعٌل السٌد عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المفوض باالدارة التنفٌذ -  1132

 2113برلم       21101118تارٌخ : 

ممثل المصرؾ المتحد ، تارٌخ :  -اشرؾ فؤاد كامل جٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المفوض باالدارة التنفٌذٌة  -  1133

 2113برلم       21101118

ممثل  -مجلس ادارة  المفوض باالدارة التنفٌذٌة  مصطفى محمودعبد الكرٌم عثمان الدالى  شركة مساهمة  عضو -  1134

 2113برلم       21101118المصرؾ المتحد ، تارٌخ : 

ممثل المصرؾ المتحد ،  -دمحم هانى عبد المعطى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المفوض باالدارة التنفٌذٌة  -  1135

 2113برلم       21101118تارٌخ : 

س االدارة الجدٌد كاالتً / احمد السٌد الؽندور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  المفوض باالدارة التنفٌذٌة تشكٌل مجل -  1136

 2113برلم       21101118ممثل المصرؾ المتحد ، تارٌخ :  -

المتحد ،  ممثل المصرؾ -عمرو على محمود  حمودة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المفوض باالدارة التنفٌذٌة  -  1131

 2113برلم       21101118تارٌخ : 

، تارٌخ :  1ممثل المصرؾ المتحد  -دمحم مصطفى لطب بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي  -  1138

 2113برلم       21101118

، تارٌخ :  1لمتحد ممثل المصرؾ ا -ممدوح اسماعٌل السٌد عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي  -  1130

 2113برلم       21101118

، تارٌخ :  1ممثل المصرؾ المتحد  -اشرؾ فؤاد كامل جٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي  -  1141

 2113برلم       21101118

،  1ل المصرؾ المتحد ممث -مصطفى محمودعبد الكرٌم عثمان الدالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي  -  1141

 2113برلم       21101118تارٌخ : 

، تارٌخ :  1ممثل المصرؾ المتحد  -دمحم هانى عبد المعطى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي  -  1142

 2113برلم       21101118

ممثل  -مة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي تشكٌل مجلس االدارة الجدٌد كاالتً / احمد السٌد الؽندور  شركة مساه -  1143

 2113برلم       21101118، تارٌخ :  1المصرؾ المتحد 

، تارٌخ :  1ممثل المصرؾ المتحد  -عمرو على محمود  حمودة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي  -  1144

 2113برلم       21101118
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برلم       21101118، تارٌخ :  1عضو مجلس ادارة  ممثل المصرؾ المتحد  دمحم مصطفى لطب بدر  شركة مساهمة -  1145

2113 

    21101118، تارٌخ :  1ممدوح اسماعٌل السٌد عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل المصرؾ المتحد -  1146

 2113برلم   

برلم       21101118، تارٌخ :  1ؾ المتحداشرؾ فؤاد كامل جٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل المصر -  1141

2113 

، تارٌخ :  1مصطفى محمودعبد الكرٌم عثمان الدالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل المصرؾ المتحد -  1148

 2113برلم       21101118

    21101118تارٌخ :  ، 1دمحم هانى عبد المعطى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل المصرؾ المتحد -  1140

 2113برلم   

،  1تشكٌل مجلس االدارة الجدٌد كاالتً / احمد السٌد الؽندور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل المصرؾ المتحد -  1151

 2113برلم       21101118تارٌخ : 

    21101118، تارٌخ :  1حدعمرو على محمود  حمودة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل المصرؾ المت -  1151

 2113برلم   

برلم       21101118، تارٌخ :  1دمحم مصطفى لطب بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل للمصرؾ المتحد -  1152

2113 

    21101118، تارٌخ :  1ممدوح اسماعٌل السٌد عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل للمصرؾ المتحد -  1153

 2113لم   بر

برلم       21101118، تارٌخ :  1اشرؾ فؤاد كامل جٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل للمصرؾ المتحد -  1154

2113 

، تارٌخ :  1مصطفى محمودعبد الكرٌم عثمان الدالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل للمصرؾ المتحد -  1155

 2113برلم       21101118

    21101118، تارٌخ :  1دمحم هانى عبد المعطى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل للمصرؾ المتحد -  1156

 2113برلم   

،  1تشكٌل مجلس االدارة الجدٌد كاالتً / احمد السٌد الؽندور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل للمصرؾ المتحد -  1151

 2113م   برل    21101118تارٌخ : 

    21101118، تارٌخ :  1عمرو على محمود  حمودة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل للمصرؾ المتحد -  1158

 2113برلم   

برلم       21101118، تارٌخ :  1دمحم مصطفى لطب بدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل المصرؾ المتحد  -  1150

2113 

    21101118، تارٌخ :  1السٌد عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل المصرؾ المتحد  ممدوح اسماعٌل -  1161

 2113برلم   

برلم       21101118، تارٌخ :  1اشرؾ فؤاد كامل جٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل المصرؾ المتحد  -  1161

2113 

، تارٌخ :  1ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل المصرؾ المتحد مصطفى محمودعبد الكرٌم عثمان الدالى  شرك -  1162

 2113برلم       21101118



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101118، تارٌخ :  1دمحم هانى عبد المعطى احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل المصرؾ المتحد  -  1163

 2113برلم   

 1ؽندور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل المصرؾ المتحد تشكٌل مجلس االدارة الجدٌد كاالتً / احمد السٌد ال -  1164

 2113برلم       21101118، تارٌخ : 

    21101118، تارٌخ :  1عمرو على محمود  حمودة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل المصرؾ المتحد  -  1165

 2113برلم   

تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، 1شرٌن متخارج  ولٌد جمٌل عطٌة السٌد  شركة تضامن  مدٌر و  -  1166

 81458برلم       21101118تارٌخ : 

تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، 1ولٌد جمٌل عطٌة السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   -  1161

 81458برلم       21101118تارٌخ : 

تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 1 سعٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  احمد دمحم -  1168

 81458برلم       21101118

تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 1احمد دمحم سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  1160

 81458برلم       21101118

ولٌد جمٌل عطٌة السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن  -  1111

 81458برلم       21101118احمد دمحم سعٌد احمد منفردا ، تارٌخ : 

داره والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن ولٌد جمٌل عطٌة السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بند اال -  1111

 81458برلم       21101118احمد دمحم سعٌد احمد منفردا ، تارٌخ : 

احمد دمحم سعٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن احمد دمحم  -  1112

 81458لم   بر    21101118سعٌد احمد منفردا ، تارٌخ : 

احمد دمحم سعٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن احمد دمحم  -  1113

 81458برلم       21101118سعٌد احمد منفردا ، تارٌخ : 

عدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / ت -صالح دمحم جبرٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول كشرٌن متضامن  -  1114

احمد سمٌر السٌد احمد منفردا وله حك االدارة والتولٌع والرهن وااللتراض من البنون وفتح حسابات للشركة والسحب واالٌداع 

 60821برلم       21101118وكافة االعمال على ان تكون التصرفات لصالح الشركة ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح /  -  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول كشرٌن متضامن صالح دمحم جبرٌل دمحم -  1115

احمد سمٌر السٌد احمد منفردا وله حك االدارة والتولٌع والرهن وااللتراض من البنون وفتح حسابات للشركة والسحب واالٌداع 

 60821برلم       21101118وكافة االعمال على ان تكون التصرفات لصالح الشركة ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / احمد  -احمد سمٌر السٌد احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  دخول كشرٌن متضامن  -  1116

سمٌر السٌد احمد منفردا وله حك االدارة والتولٌع والرهن وااللتراض من البنون وفتح حسابات للشركة والسحب واالٌداع وكافة 

 60821برلم       21101118على ان تكون التصرفات لصالح الشركة ، تارٌخ :  االعمال

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / احمد  -احمد سمٌر السٌد احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  دخول كشرٌن متضامن  -  1111

ح حسابات للشركة والسحب واالٌداع وكافة سمٌر السٌد احمد منفردا وله حك االدارة والتولٌع والرهن وااللتراض من البنون وفت

 60821برلم       21101118االعمال على ان تكون التصرفات لصالح الشركة ، تارٌخ : 

شرٌن موصى  1ودخول عدد  -صالح دمحم جبرٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتة الى شرٌن موصى  -  1118

 60821برلم       21101118شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ :  4خروج عدد  -مذكور اسمه بعمد الشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شرٌن موصى  1ودخول عدد  -صالح دمحم جبرٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتة الى شرٌن موصى  -  1110

 60821برلم       21101118شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ :  4خروج عدد  -مذكور اسمه بعمد الشركة 

شرٌن موصى مذكور  1ودخول عدد  -احمد سمٌر السٌد احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتة الى شرٌن موصى  -  1181

 60821برلم       21101118شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ :  4خروج عدد  -اسمه بعمد الشركة 

شرٌن موصى مذكور  1ودخول عدد  -صٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتة الى شرٌن موصى احمد سمٌر السٌد احمد  تو -  1181

 60821برلم       21101118شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركة ، تارٌخ :  4خروج عدد  -اسمه بعمد الشركة 

مستمل ، تارٌخ  -) ؼٌر تنفٌذي ( وائل نبٌه عبدالسمٌع السٌد  شركة مساهمة  تحمٌل  تعدٌل صفته الً عضو مجلس ادارة  -  1182

 55112برلم       21101118: 

بٌشوى وجدى حلمى عزٌز عازر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ،  -  1183

 83140برلم       21101121تارٌخ : 

بٌشوى وجدى حلمى عزٌز عازر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ،  -  1184

 83140برلم       21101121تارٌخ : 

سامر سامى وسٌلى عازر  شركة تضامن  تحمٌل  خروج من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1185

 83140برلم       21101121

سامر سامى وسٌلى عازر  شركة تضامن  تحمٌل  خروج من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1186

 83140برلم       21101121

ساهر سامى وسٌلى عازر  شركة تضامن  تحمٌل  خروج من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1181

 83140برلم       21101121

ساهر سامى وسٌلى عازر  شركة تضامن  تحمٌل  خروج من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1188

 83140برلم       21101121

تعدٌل االدارة والتولٌع  -بٌشوى وجدى حلمى عزٌز عازر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول كشرٌن متضامن  -  1180

امى وسٌلى عازر عبدالسٌد وسامر سامى وسٌلى عازر مجتمعٌن او منفردٌن وذلن عن الشركة ولصالجها ولها توكٌل لتصبح / س

 83140برلم       21101121الؽٌر ، تارٌخ : 

تعدٌل االدارة والتولٌع  -بٌشوى وجدى حلمى عزٌز عازر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول كشرٌن متضامن  -  1101

وسٌلى عازر عبدالسٌد وسامر سامى وسٌلى عازر مجتمعٌن او منفردٌن وذلن عن الشركة ولصالجها ولها توكٌل  لتصبح / سامى

 83140برلم       21101121الؽٌر ، تارٌخ : 

تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / سامى  -سامر سامى وسٌلى عازر  شركة تضامن  تحمٌل  دخول كشرٌن متضامن  -  1101

دالسٌد وسامر سامى وسٌلى عازر مجتمعٌن او منفردٌن وذلن عن الشركة ولصالجها ولها توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : وسٌلى عازر عب

 83140برلم       21101121

تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / سامى  -سامر سامى وسٌلى عازر  شركة تضامن  تحمٌل  دخول كشرٌن متضامن  -  1102

امى وسٌلى عازر مجتمعٌن او منفردٌن وذلن عن الشركة ولصالجها ولها توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : وسٌلى عازر عبدالسٌد وسامر س

 83140برلم       21101121

تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / سامى  -ساهر سامى وسٌلى عازر  شركة تضامن  تحمٌل  دخول كشرٌن متضامن  -  1103

مجتمعٌن او منفردٌن وذلن عن الشركة ولصالجها ولها توكٌل الؽٌر ، تارٌخ :  وسٌلى عازر عبدالسٌد وسامر سامى وسٌلى عازر

 83140برلم       21101121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / سامى  -ساهر سامى وسٌلى عازر  شركة تضامن  تحمٌل  دخول كشرٌن متضامن  -  1104

فردٌن وذلن عن الشركة ولصالجها ولها توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : وسٌلى عازر عبدالسٌد وسامر سامى وسٌلى عازر مجتمعٌن او من

 83140برلم       21101121

    21101121بٌشوى وجدى حلمى عزٌز عازر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخوله كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1105

 83140برلم   

    21101121دخوله كشرٌن متضامن ، تارٌخ : بٌشوى وجدى حلمى عزٌز عازر  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  1106

 83140برلم   

 83140برلم       21101121سامر سامى وسٌلى عازر  شركة تضامن  تحمٌل  دخوله كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1101

 83140برلم       21101121سامر سامى وسٌلى عازر  شركة تضامن  تحمٌل  دخوله كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1108

 83140برلم       21101121ساهر سامى وسٌلى عازر  شركة تضامن  تحمٌل  دخوله كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1100

 83140برلم       21101121ساهر سامى وسٌلى عازر  شركة تضامن  تحمٌل  دخوله كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1111

تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / منى سٌد  -تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن   عطا دمحم فؤاد عطا  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  -  1111

 11630برلم       21101121دمحم عبدهللا وعطا دمحم فؤاد عطا مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ومستحماته ،  احمد كمال دمحم عبد المادردنٌا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله -  1112

 13515برلم       21101121تارٌخ : 

احمد السٌد عبد البارى البرعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  1113

 13515برلم       21101121ومستحماته ، تارٌخ : 

شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن/احمد  احمد كمال دمحم عبد المادردنٌا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  1114

    21101121كمال دمحم عبد المادردنٌا منفردا امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والهئٌات والشركات واالفراد ، تارٌخ : 

 13515برلم   

رٌن متخارج  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن احمد السٌد عبد البارى البرعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  1115

المتضامن/احمد كمال دمحم عبد المادردنٌا منفردا امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه والهئٌات والشركات واالفراد ، تارٌخ : 

 13515برلم       21101121

    21101121رٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : محمود حماد ماضى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  1116

 64651برلم   

    21101121محمود حماد ماضى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  1111

 64651برلم   

برلم       21101121صى ، تارٌخ : حماد مصطفى حماد ماضى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته الى شرٌن مو -  1118

64651 

برلم       21101121حماد مصطفى حماد ماضى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  1110

64651 

وتعدٌل حك االدارة  -محمود حماد ماضى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن  -  1111

لتولٌع لتصبح / ولٌد فاروق عبدالرحمن وحماد مصطفى حماد مجتمعٌن او منفردٌن على ان ٌكون ذلن بأسم الشركة وضمن وا

اؼراضهافٌما عدا التولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة وااللتراض والرهن والتنازل لو البٌع الى اصل من اصول الشركة 

 64651برلم       21101121خ : ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وتعدٌل حك االدارة  -محمود حماد ماضى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن  -  1111

والتولٌع لتصبح / ولٌد فاروق عبدالرحمن وحماد مصطفى حماد مجتمعٌن او منفردٌن على ان ٌكون ذلن بأسم الشركة وضمن 

ا التولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة وااللتراض والرهن والتنازل لو البٌع الى اصل من اصول الشركة اؼراضهافٌما عد

 64651برلم       21101121ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

الدارة والتولٌع وتعدٌل حك ا -حماد مصطفى حماد ماضى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن  -  1112

لتصبح / ولٌد فاروق عبدالرحمن وحماد مصطفى حماد مجتمعٌن او منفردٌن على ان ٌكون ذلن بأسم الشركة وضمن اؼراضهافٌما 

عدا التولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة وااللتراض والرهن والتنازل لو البٌع الى اصل من اصول الشركة ٌكون للشرٌكٌن 

 64651برلم       21101121ٌن ، تارٌخ : المتضامنٌن مجتمع

وتعدٌل حك االدارة والتولٌع  -حماد مصطفى حماد ماضى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن  -  1113

لتصبح / ولٌد فاروق عبدالرحمن وحماد مصطفى حماد مجتمعٌن او منفردٌن على ان ٌكون ذلن بأسم الشركة وضمن اؼراضهافٌما 

ة وااللتراض والرهن والتنازل لو البٌع الى اصل من اصول الشركة ٌكون للشرٌكٌن عدا التولٌع على الشٌكات الصادرة من الشرك

 64651برلم       21101121المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

دمحم رضا حسن احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة المنتدب ومدٌر ادارة االستشارات المالٌة ،  -  1114

 14143برلم       21101121تارٌخ : 

ابو بكر بكرى دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة المنتدب ومدٌر ادارة االستشارات  -  1115

 14143برلم       21101121المالٌة ، تارٌخ : 

نتدب ومدٌر ادارة مجدى دمحم صالح الٌمانى الششتاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة الم -  1116

 14143برلم       21101121االستشارات المالٌة ، تارٌخ : 

على عبد الرؤؾ عبدالعاطى محمود  شركة مساهمة  تحمٌل  عضو مجلس ادارة المنتدب ومدٌر ادارة االستشارات المالٌة  -  1111

 14143برلم       21101121، تارٌخ : 

ساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة المنتدب ومدٌر ادارة االستشارات مارٌنا هانى فؤاد جرجس  شركة م -  1118

 14143برلم       21101121المالٌة ، تارٌخ : 

دمحم احمد احمد دمحم الشٌمى  شركة مساهمة  تحمٌل  عضو مجلس ادارة المنتدب ومدٌر ادارة االستشارات المالٌة ، تارٌخ  -  1110

 14143برلم       21101121: 

اٌمن حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  تحمٌل  عضو مجلس ادارة المنتدب ومدٌر ادارة االستشارات المالٌة ، تارٌخ :  -  1121

 14143برلم       21101121

برلم       21101121، تارٌخ :  1دمحم رضا حسن احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة  -  1121

14143 

برلم       21101121، تارٌخ :  1ابو بكر بكرى دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة  -  1122

14143 

، تارٌخ :  1مجدى دمحم صالح الٌمانى الششتاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة  -  1123

 14143برلم       21101121

برلم       21101121، تارٌخ :  1بدالعاطى محمود  شركة مساهمة  تحمٌل  عضو مجلس االدارة على عبد الرؤؾ ع -  1124

14143 

برلم       21101121، تارٌخ :  1مارٌنا هانى فؤاد جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االدارة  -  1125

14143 

 14143برلم       21101121، تارٌخ :  1ٌل  عضو مجلس االدارة دمحم احمد احمد دمحم الشٌمى  شركة مساهمة  تحم -  1126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 14143برلم       21101121، تارٌخ :  1اٌمن حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  تحمٌل  عضو مجلس االدارة  -  1121

تارٌخ :  ، 1دمحم رضا حسن احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة مستمل من ذوى الخبرة  -  1128

 14143برلم       21101121

، تارٌخ :  1ابو بكر بكرى دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة مستمل من ذوى الخبرة  -  1120

 14143برلم       21101121

،  1ل من ذوى الخبرة مجدى دمحم صالح الٌمانى الششتاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة مستم -  1131

 14143برلم       21101121تارٌخ : 

، تارٌخ :  1على عبد الرؤؾ عبدالعاطى محمود  شركة مساهمة  تحمٌل  عضو مجلس ادارة مستمل من ذوى الخبرة  -  1131

 14143برلم       21101121

، تارٌخ :  1رة مستمل من ذوى الخبرة مارٌنا هانى فؤاد جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادا -  1132

 14143برلم       21101121

    21101121، تارٌخ :  1دمحم احمد احمد دمحم الشٌمى  شركة مساهمة  تحمٌل  عضو مجلس ادارة مستمل من ذوى الخبرة  -  1133

 14143برلم   

    21101121، تارٌخ :  1ل من ذوى الخبرة اٌمن حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  تحمٌل  عضو مجلس ادارة مستم -  1134

 14143برلم   

برلم       21101121، تارٌخ :  1دمحم رضا حسن احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل من ذوى الخبره  -  1135

14143 

برلم       21101121خ : ، تارٌ 1ابو بكر بكرى دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل من ذوى الخبره  -  1136

14143 

، تارٌخ :  1مجدى دمحم صالح الٌمانى الششتاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل من ذوى الخبره  -  1131

 14143برلم       21101121

برلم       21101121، تارٌخ :  1على عبد الرؤؾ عبدالعاطى محمود  شركة مساهمة  تحمٌل  مستمل من ذوى الخبره  -  1138

14143 

برلم       21101121، تارٌخ :  1مارٌنا هانى فؤاد جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل من ذوى الخبره  -  1130

14143 

 14143برلم       21101121، تارٌخ :  1دمحم احمد احمد دمحم الشٌمى  شركة مساهمة  تحمٌل  مستمل من ذوى الخبره  -  1141

 14143برلم       21101121، تارٌخ :  1من حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  تحمٌل  مستمل من ذوى الخبره اٌ -  1141

 14143برلم       21101121دمحم رضا حسن احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ومدٌر مالى ، تارٌخ :  -  1142

 14143برلم       21101121ابو بكر بكرى دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر مالى ، تارٌخ :  -  1143

برلم       21101121مجدى دمحم صالح الٌمانى الششتاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر مالى ، تارٌخ :  -  1144

14143 

 14143برلم       21101121حمود  شركة مساهمة  تحمٌل  ومدٌر مالى ، تارٌخ : على عبد الرؤؾ عبدالعاطى م -  1145

 14143برلم       21101121مارٌنا هانى فؤاد جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر مالى ، تارٌخ :  -  1146

 14143برلم       21101121دمحم احمد احمد دمحم الشٌمى  شركة مساهمة  تحمٌل  ومدٌر مالى ، تارٌخ :  -  1141
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 14143برلم       21101121اٌمن حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  تحمٌل  ومدٌر مالى ، تارٌخ :  -  1148

دمحم رضا حسن احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منح رئٌس مجلس االدارة منفردا صالحٌات التولٌع على  -  1140

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وحك التولٌع امام شركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزى  العمود وله الحك فى التولٌع امام

وله حك التولٌع امام البورصة المصرٌة  وامناء الحفظ والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والسجل التجارى ومصلحة 

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله صالحٌات التولٌع البنكٌة والتعامل  الضرائب ومأمورٌها ولجان الطعن والتصالح وؼٌرها من الجهات

 14143برلم       21101121مع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات من حسابات ، تارٌخ : 

على  ابو بكر بكرى دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح رئٌس مجلس االدارة منفردا صالحٌات التولٌع -  1151

العمود وله الحك فى التولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وحك التولٌع امام شركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزى 

وله حك التولٌع امام البورصة المصرٌة  وامناء الحفظ والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والسجل التجارى ومصلحة 

لجان الطعن والتصالح وؼٌرها من الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله صالحٌات التولٌع البنكٌة والتعامل الضرائب ومأمورٌها و

 14143برلم       21101121مع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات من حسابات ، تارٌخ : 

منح رئٌس مجلس االدارة منفردا صالحٌات  مجدى دمحم صالح الٌمانى الششتاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  1151

التولٌع على العمود وله الحك فى التولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وحك التولٌع امام شركة مصر للمماصة واالٌداع 

حرة والسجل التجارى والمٌد المركزى وله حك التولٌع امام البورصة المصرٌة  وامناء الحفظ والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك ال

ومصلحة الضرائب ومأمورٌها ولجان الطعن والتصالح وؼٌرها من الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله صالحٌات التولٌع البنكٌة 

 14143برلم       21101121والتعامل مع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات من حسابات ، تارٌخ : 

دالعاطى محمود  شركة مساهمة  تحمٌل  منح رئٌس مجلس االدارة منفردا صالحٌات التولٌع على على عبد الرؤؾ عب -  1152

العمود وله الحك فى التولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وحك التولٌع امام شركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزى 

لهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والسجل التجارى ومصلحة وله حك التولٌع امام البورصة المصرٌة  وامناء الحفظ وا

الضرائب ومأمورٌها ولجان الطعن والتصالح وؼٌرها من الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله صالحٌات التولٌع البنكٌة والتعامل 

 14143م   برل    21101121مع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات من حسابات ، تارٌخ : 

مارٌنا هانى فؤاد جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح رئٌس مجلس االدارة منفردا صالحٌات التولٌع على  -  1153

العمود وله الحك فى التولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وحك التولٌع امام شركة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزى 

ام البورصة المصرٌة  وامناء الحفظ والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والسجل التجارى ومصلحة وله حك التولٌع ام

الضرائب ومأمورٌها ولجان الطعن والتصالح وؼٌرها من الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله صالحٌات التولٌع البنكٌة والتعامل 

 14143برلم       21101121من حسابات ، تارٌخ : مع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

دمحم احمد احمد دمحم الشٌمى  شركة مساهمة  تحمٌل  منح رئٌس مجلس االدارة منفردا صالحٌات التولٌع على العمود وله  -  1154

المٌد المركزى وله حك الحك فى التولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وحك التولٌع امام شركة مصر للمماصة واالٌداع و

التولٌع امام البورصة المصرٌة  وامناء الحفظ والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والسجل التجارى ومصلحة الضرائب 

ومأمورٌها ولجان الطعن والتصالح وؼٌرها من الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله صالحٌات التولٌع البنكٌة والتعامل مع البنون 

 14143برلم       21101121حب واٌداع والتولٌع على الشٌكات من حسابات ، تارٌخ : من س

اٌمن حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  تحمٌل  منح رئٌس مجلس االدارة منفردا صالحٌات التولٌع على العمود وله الحك  -  1155

ة مصر للمماصة واالٌداع والمٌد المركزى وله حك التولٌع فى التولٌع امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وحك التولٌع امام شرك

امام البورصة المصرٌة  وامناء الحفظ والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة والسجل التجارى ومصلحة الضرائب ومأمورٌها 

والتعامل مع البنون من سحب  ولجان الطعن والتصالح وؼٌرها من الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله صالحٌات التولٌع البنكٌة

 14143برلم       21101121واٌداع والتولٌع على الشٌكات من حسابات ، تارٌخ : 

دمحم رضا حسن احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الشركة واجراء اى تعامالت بنكٌة وال تولٌع نٌابة عن الشركة  -  1156

مود البٌع وله فى ذلن اتخاذ كافة االجراءات الالزمة التمام عملٌة نمل الملكٌة واجراءات امام كافة البنون وله الحك فى التولٌع على ع

الشهر العمارى والتولٌع على عمود البٌع والتوكٌالت عن البٌوع امام الشهر العمارى وهٌئة المساحة وجمٌع المحاكم المختصة وحك 

، تارٌخ :  1اء وتاسٌس وتعدٌل الشركات وله حك توكٌل الؽٌر االلتراض والرهن وحك المٌام بكافة المسائل المتعلمة بانش

 14143برلم       21101121
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ابو بكر بكرى دمحم حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة واجراء اى تعامالت بنكٌة وال تولٌع نٌابة عن  -  1151

ى ذلن اتخاذ كافة االجراءات الالزمة التمام عملٌة نمل الملكٌة الشركة امام كافة البنون وله الحك فى التولٌع على عمود البٌع وله ف

واجراءات الشهر العمارى والتولٌع على عمود البٌع والتوكٌالت عن البٌوع امام الشهر العمارى وهٌئة المساحة وجمٌع المحاكم 

،  1ل الشركات وله حك توكٌل الؽٌر المختصة وحك االلتراض والرهن وحك المٌام بكافة المسائل المتعلمة بانشاء وتاسٌس وتعدٌ

 14143برلم       21101121تارٌخ : 

مجدى دمحم صالح الٌمانى الششتاوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة واجراء اى تعامالت بنكٌة وال تولٌع  -  1158

اتخاذ كافة االجراءات الالزمة التمام عملٌة نمل نٌابة عن الشركة امام كافة البنون وله الحك فى التولٌع على عمود البٌع وله فى ذلن 

الملكٌة واجراءات الشهر العمارى والتولٌع على عمود البٌع والتوكٌالت عن البٌوع امام الشهر العمارى وهٌئة المساحة وجمٌع 

كات وله حك توكٌل الؽٌر المحاكم المختصة وحك االلتراض والرهن وحك المٌام بكافة المسائل المتعلمة بانشاء وتاسٌس وتعدٌل الشر

 14143برلم       21101121، تارٌخ :  1

على عبد الرؤؾ عبدالعاطى محمود  شركة مساهمة  تحمٌل  الشركة واجراء اى تعامالت بنكٌة وال تولٌع نٌابة عن  -  1150

ءات الالزمة التمام عملٌة نمل الملكٌة الشركة امام كافة البنون وله الحك فى التولٌع على عمود البٌع وله فى ذلن اتخاذ كافة االجرا

واجراءات الشهر العمارى والتولٌع على عمود البٌع والتوكٌالت عن البٌوع امام الشهر العمارى وهٌئة المساحة وجمٌع المحاكم 

،  1الؽٌر المختصة وحك االلتراض والرهن وحك المٌام بكافة المسائل المتعلمة بانشاء وتاسٌس وتعدٌل الشركات وله حك توكٌل 

 14143برلم       21101121تارٌخ : 

مارٌنا هانى فؤاد جرجس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الشركة واجراء اى تعامالت بنكٌة وال تولٌع نٌابة عن  -  1161

ام عملٌة نمل الملكٌة الشركة امام كافة البنون وله الحك فى التولٌع على عمود البٌع وله فى ذلن اتخاذ كافة االجراءات الالزمة التم

واجراءات الشهر العمارى والتولٌع على عمود البٌع والتوكٌالت عن البٌوع امام الشهر العمارى وهٌئة المساحة وجمٌع المحاكم 

،  1المختصة وحك االلتراض والرهن وحك المٌام بكافة المسائل المتعلمة بانشاء وتاسٌس وتعدٌل الشركات وله حك توكٌل الؽٌر 

 14143برلم       21101121: تارٌخ 

دمحم احمد احمد دمحم الشٌمى  شركة مساهمة  تحمٌل  الشركة واجراء اى تعامالت بنكٌة وال تولٌع نٌابة عن الشركة امام  -  1161

واجراءات  كافة البنون وله الحك فى التولٌع على عمود البٌع وله فى ذلن اتخاذ كافة االجراءات الالزمة التمام عملٌة نمل الملكٌة

الشهر العمارى والتولٌع على عمود البٌع والتوكٌالت عن البٌوع امام الشهر العمارى وهٌئة المساحة وجمٌع المحاكم المختصة وحك 

، تارٌخ :  1االلتراض والرهن وحك المٌام بكافة المسائل المتعلمة بانشاء وتاسٌس وتعدٌل الشركات وله حك توكٌل الؽٌر 

 14143 برلم      21101121

اٌمن حسٌن دمحم احمد  شركة مساهمة  تحمٌل  الشركة واجراء اى تعامالت بنكٌة وال تولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة  -  1162

البنون وله الحك فى التولٌع على عمود البٌع وله فى ذلن اتخاذ كافة االجراءات الالزمة التمام عملٌة نمل الملكٌة واجراءات الشهر 

تولٌع على عمود البٌع والتوكٌالت عن البٌوع امام الشهر العمارى وهٌئة المساحة وجمٌع المحاكم المختصة وحك العمارى وال

، تارٌخ :  1االلتراض والرهن وحك المٌام بكافة المسائل المتعلمة بانشاء وتاسٌس وتعدٌل الشركات وله حك توكٌل الؽٌر 

 14143برلم       21101121

ابراهٌم عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  ابراهٌم احمد -  1163

 81311برلم       21101121تارٌخ : 

ابراهٌم احمد ابراهٌم عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  1164

 81311برلم       21101121تارٌخ : 

فتح هللا دمحم فتح هللا الحنبلً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1165

 81311برلم       21101121

فه حموله ومستحماته ، تارٌخ : فتح هللا دمحم فتح هللا الحنبلً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كا -  1166

 81311برلم       21101121

دمحم جمعة جمعة حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1161

 81311برلم       21101121
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كه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : دمحم جمعة جمعة حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشر -  1168

 81311برلم       21101121

ابراهٌم احمد ابراهٌم عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ،  -  1160

 81311برلم       21101121تارٌخ : 

كة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، ابراهٌم احمد ابراهٌم عبد الرحمن  شر -  1111

 81311برلم       21101121تارٌخ : 

فتح هللا دمحم فتح هللا الحنبلً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1111

 81311برلم       21101121

فتح هللا دمحم فتح هللا الحنبلً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1112

 81311برلم       21101121

دمحم جمعة جمعة حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1113

 81311برلم       21101121

دمحم جمعة جمعة حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1114

 81311برلم       21101121

من كما تم ابراهٌم احمد ابراهٌم عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضا -  1115

ابراهٌم احمد ابراهٌم عبد الرحمن مجتمعٌن او -عالء فهٌم دمحم احمد  -تعدٌل بندا االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن 

منفردٌن منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌةمن الشركاء علً االلل مجتمعٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر 

ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها اما فٌما عدا التصرفات المانونٌة االخري من رهن او بٌع عمارات الشركة  منهم لتحمٌك

 81311برلم       21101121او الحصول علً المروض فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

امن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم ابراهٌم احمد ابراهٌم عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متض -  1116

ابراهٌم احمد ابراهٌم عبد الرحمن مجتمعٌن او -عالء فهٌم دمحم احمد  -تعدٌل بندا االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن 

ان تكون االعمال التً تصدر منفردٌن منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌةمن الشركاء علً االلل مجتمعٌن بشرط 

منهم لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها اما فٌما عدا التصرفات المانونٌة االخري من رهن او بٌع عمارات الشركة 

 81311برلم       21101121او الحصول علً المروض فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ح هللا الحنبلً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بندا فتح هللا دمحم فت -  1111

ابراهٌم احمد ابراهٌم عبد الرحمن مجتمعٌن او منفردٌن -عالء فهٌم دمحم احمد  -االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن 

ٌةمن الشركاء علً االلل مجتمعٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكوم

لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها اما فٌما عدا التصرفات المانونٌة االخري من رهن او بٌع عمارات الشركة او 

 81311رلم   ب    21101121الحصول علً المروض فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

فتح هللا دمحم فتح هللا الحنبلً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بندا  -  1118

ابراهٌم احمد ابراهٌم عبد الرحمن مجتمعٌن او منفردٌن -عالء فهٌم دمحم احمد  -االداره والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن 

مام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌةمن الشركاء علً االلل مجتمعٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم منفردٌن ا

لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها اما فٌما عدا التصرفات المانونٌة االخري من رهن او بٌع عمارات الشركة او 

 81311برلم       21101121ركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : الحصول علً المروض فٌجب ان تصدر من جمٌع الش

دمحم جمعة جمعة حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بندا االداره  -  1110

عٌن او منفردٌن منفردٌن امام ابراهٌم احمد ابراهٌم عبد الرحمن مجتم-عالء فهٌم دمحم احمد  -والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن 

كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌةمن الشركاء علً االلل مجتمعٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض 

الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها اما فٌما عدا التصرفات المانونٌة االخري من رهن او بٌع عمارات الشركة او الحصول علً 

 81311برلم       21101121فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : المروض 
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دمحم جمعة جمعة حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بندا االداره  -  1181

ابراهٌم عبد الرحمن مجتمعٌن او منفردٌن منفردٌن امام  ابراهٌم احمد-عالء فهٌم دمحم احمد  -والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن 

كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌةمن الشركاء علً االلل مجتمعٌن بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض 

كة او الحصول علً الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها اما فٌما عدا التصرفات المانونٌة االخري من رهن او بٌع عمارات الشر

 81311برلم       21101121المروض فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

طارق احمد طلعت على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لرر المجلس الموافمه على اعتماد تولٌع  -  1181

امالت البنكٌه ) كتولٌع  ثانى ( على الشٌكات وااللتراض من البنون السٌد االستاذ* سامى احمد محمود احمد ٌوسؾ على كافة المع

 46166برلم       21101122واى اعمال اخرى ٌتطلبها سٌر االعمال والتولٌع للشركه لدى كافة البنون ، تارٌخ : 

ه ومستحماته ، تارٌخ احمد انور احمد عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجة من الشركة بعد استالمه كافة حمول -  1182

 18161برلم       21101122: 

احمد انور احمد عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجة من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ  -  1183

 18161برلم       21101122: 

عد استالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ : ماهر حامد حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجة من الشركة ب -  1184

 18161برلم       21101122

ماهر حامد حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجة من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1185

 18161برلم       21101122

ن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد / ماهر حامد حسن احمد انور احمد عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  1186

    21101122احمد منفرداً بشرط ان تكون االعمال التى تصدر لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها . ، تارٌخ : 

 18161برلم   

لتولٌع لٌصبح / للسٌد / ماهر حامد حسن احمد انور احمد عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة وا -  1181

    21101122احمد منفرداً بشرط ان تكون االعمال التى تصدر لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها . ، تارٌخ : 

 18161برلم   

ماهر حامد حسن احمد ماهر حامد حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد /  -  1188

برلم       21101122منفرداً بشرط ان تكون االعمال التى تصدر لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها . ، تارٌخ : 

18161 

ماهر حامد حسن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد / ماهر حامد حسن احمد  -  1180

برلم       21101122داً بشرط ان تكون االعمال التى تصدر لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها . ، تارٌخ : منفر

18161 

سلوي حنفى سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول أستماله السٌد / مصطفى منصور محمود االحول من  -  1101

 5408برلم       21101124، تارٌخ :  1رئاسة مجلس االدارة 

سلوي حنفى سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول أستماله السٌد / مصطفى منصور محمود االحول من  -  1101

 5408برلم       21101124، تارٌخ :  1رئاسة مجلس االدارة 

/ مصطفى منصور محمود  منصور مصطفى منصور االحول  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول أستماله السٌد -  1102

 5408برلم       21101124، تارٌخ :  1االحول من رئاسة مجلس االدارة 

منصور مصطفى منصور االحول  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول أستماله السٌد / مصطفى منصور محمود  -  1103

 5408برلم       21101124، تارٌخ :  1االحول من رئاسة مجلس االدارة 

مصطفى منصور محمود االحول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول أستماله السٌد / مصطفى منصور محمود  -  1104

 5408برلم       21101124، تارٌخ :  1االحول من رئاسة مجلس االدارة 
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منصور محمود مصطفى منصور محمود االحول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول أستماله السٌد / مصطفى  -  1105

 5408برلم       21101124، تارٌخ :  1االحول من رئاسة مجلس االدارة 

أعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح كاالتً /  دمحم مصطفى منصور االحول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول  -  1106

 5408برلم       21101124ٌخ : ، تار 1أستماله السٌد / مصطفى منصور محمود االحول من رئاسة مجلس االدارة 

أعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح كاالتً /  دمحم مصطفى منصور االحول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول  -  1101

 5408برلم       21101124، تارٌخ :  1أستماله السٌد / مصطفى منصور محمود االحول من رئاسة مجلس االدارة 

 5408برلم       21101124لٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : سلوي حنفى س -  1108

 5408برلم       21101124سلوي حنفى سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1100

 5408برلم       21101124منصور مصطفى منصور االحول  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1211

 5408برلم       21101124منصور مصطفى منصور االحول  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1211

 5408برلم       21101124رة   ، تارٌخ : مصطفى منصور محمود االحول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادا -  1212

 5408برلم       21101124مصطفى منصور محمود االحول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1213

أعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح كاالتً /  دمحم مصطفى منصور االحول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ  -  1214

 5408برلم       21101124: 

أعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح كاالتً /  دمحم مصطفى منصور االحول  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ  -  1215

 5408برلم       21101124: 

ٌختص كالمن  -احمد رفعت زكرٌا مرسى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمده ؼٌر محدوده  -  1216

السٌد/ احمد رعت زكرٌا مرسى والسٌد/ رجائى السٌد عفٌفى بادارة الشركه وٌمثال الشركه منفردٌن ولهما حك التعامل باسمها 

واجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه ولهما تعٌٌن المدٌرٌن والموظفٌن ووكالء الشركه ولهما تحدٌد 

افاتهم وتولٌع وبٌع وتسدٌد السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت مرتباتهم واجورهم ومك

 21551برلم       21101124الشركه بالنمد او باالجل ولهما شراء جمٌع المواد والمهمات ، تارٌخ : 

ٌختص كالمن  -دٌرٌن وظائفهم لمده ؼٌر محدوده احمد رفعت زكرٌا مرسى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر الم -  1211

السٌد/ احمد رعت زكرٌا مرسى والسٌد/ رجائى السٌد عفٌفى بادارة الشركه وٌمثال الشركه منفردٌن ولهما حك التعامل باسمها 

هما تحدٌد واجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه ولهما تعٌٌن المدٌرٌن والموظفٌن ووكالء الشركه ول

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وتولٌع وبٌع وتسدٌد السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

 21551برلم       21101124الشركه بالنمد او باالجل ولهما شراء جمٌع المواد والمهمات ، تارٌخ : 

ٌختص كالمن السٌد/  -ٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمده ؼٌر محدوده رجائى السٌد عفٌفى  ذات مسئول -  1218

احمد رعت زكرٌا مرسى والسٌد/ رجائى السٌد عفٌفى بادارة الشركه وٌمثال الشركه منفردٌن ولهما حك التعامل باسمها واجراء 

والموظفٌن ووكالء الشركه ولهما تحدٌد مرتباتهم  كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه ولهما تعٌٌن المدٌرٌن

واجورهم ومكافاتهم وتولٌع وبٌع وتسدٌد السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد 

 21551برلم       21101124او باالجل ولهما شراء جمٌع المواد والمهمات ، تارٌخ : 

ٌختص كالمن السٌد/  -جائى السٌد عفٌفى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمده ؼٌر محدوده ر -  1210

احمد رعت زكرٌا مرسى والسٌد/ رجائى السٌد عفٌفى بادارة الشركه وٌمثال الشركه منفردٌن ولهما حك التعامل باسمها واجراء 

الشركه ولهما تعٌٌن المدٌرٌن والموظفٌن ووكالء الشركه ولهما تحدٌد مرتباتهم كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض 

واجورهم ومكافاتهم وتولٌع وبٌع وتسدٌد السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد 

 21551برلم       21101124او باالجل ولهما شراء جمٌع المواد والمهمات ، تارٌخ : 
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 145 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد رفعت زكرٌا مرسى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والبضائع والمنموالت ولهما حك التولٌع على عمود االلتراض او  -  1211

الرهن باسم الشركه والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المؤسسات االخرى 

لن مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها وكذلن فوضتهما الجمعٌه فى ان ٌوكال عنهما من ٌشاءا فى كل او بعض مما ذكر وٌكون كل ذ

 21551برلم       21101124كل هذا منفردٌن على ان ٌراعى من ٌموم بذلن مصلحة الشركه فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

مدٌر  والبضائع والمنموالت ولهما حك التولٌع على عمود االلتراض او احمد رفعت زكرٌا مرسى  ذات مسئولٌة محدودة   -  1211

الرهن باسم الشركه والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المؤسسات االخرى 

نهما من ٌشاءا فى كل او بعض مما ذكر وٌكون كل ذلن مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها وكذلن فوضتهما الجمعٌه فى ان ٌوكال ع

 21551برلم       21101124كل هذا منفردٌن على ان ٌراعى من ٌموم بذلن مصلحة الشركه فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

رجائى السٌد عفٌفى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والبضائع والمنموالت ولهما حك التولٌع على عمود االلتراض او  -  1212

اسم الشركه والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المؤسسات االخرى الرهن ب

وٌكون كل ذلن مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها وكذلن فوضتهما الجمعٌه فى ان ٌوكال عنهما من ٌشاءا فى كل او بعض مما ذكر 

 21551برلم       21101124بذلن مصلحة الشركه فى هذا الخصوص ، تارٌخ : كل هذا منفردٌن على ان ٌراعى من ٌموم 

رجائى السٌد عفٌفى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والبضائع والمنموالت ولهما حك التولٌع على عمود االلتراض او  -  1213

ن وكذلن االشتران فى المؤسسات االخرى الرهن باسم الشركه والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات والرهو

وٌكون كل ذلن مشفوعا بالصفه التى ٌتعامل بها وكذلن فوضتهما الجمعٌه فى ان ٌوكال عنهما من ٌشاءا فى كل او بعض مما ذكر 

 21551برلم       21101124كل هذا منفردٌن على ان ٌراعى من ٌموم بذلن مصلحة الشركه فى هذا الخصوص ، تارٌخ : 

على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  1214

 1502برلم       21101124

على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  1215

 1502برلم       21101124

على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  1216

 1502برلم       21101124

على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  1211

 1502برلم       21101124

ى دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ : عل -  1218

 1502برلم       21101124

على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  1210

 1502برلم       21101124

محمود عبدالفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ : دمحم  -  1221

 1502برلم       21101124

دمحم محمود عبدالفتاح االعصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  1221

 1502برلم       21101124

محمود عبدالفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  دمحم -  1222

 1502برلم       21101124

دمحم محمود عبدالفتاح االعصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  1223

 1502برلم       21101124

 محمود عبدالفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ : دمحم -  1224

 1502برلم       21101124
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دمحم محمود عبدالفتاح االعصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  1225

 1502برلم       21101124

    21101124مد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ : اح -  1226

 1502برلم   

    21101124احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  تحمٌل  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  1221

 1502برلم   

    21101124مود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ : احمد دمحم  مح -  1228

 1502برلم   

    21101124احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  تحمٌل  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  1220

 1502برلم   

    21101124احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  1231

 1502برلم   

    21101124احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  تحمٌل  نم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  1231

 1502برلم   

دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ  على -  1232

 1502برلم       21101124: 

على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ  -  1233

 1502 برلم      21101124: 

على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ  -  1234

 1502برلم       21101124: 

على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ  -  1235

 1502برلم       21101124: 

على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ  -  1236

 1502برلم       21101124: 

تضامن ، تارٌخ على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن م -  1231

 1502برلم       21101124: 

دمحم محمود عبدالفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ  -  1238

 1502برلم       21101124: 

مه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ دمحم محمود عبدالفتاح االعصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضما -  1230

 1502برلم       21101124: 

دمحم محمود عبدالفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ  -  1241

 1502برلم       21101124: 

شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ دمحم محمود عبدالفتاح االعصر  شركة تضامن  مدٌر و  -  1241

 1502برلم       21101124: 

دمحم محمود عبدالفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ  -  1242

 1502برلم       21101124: 
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شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ   دمحم محمود عبدالفتاح االعصر -  1243

 1502برلم       21101124: 

احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1244

 1502برلم       21101124

حمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  تحمٌل  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ : احمد دمحم  م -  1245

 1502برلم       21101124

احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1246

 1502برلم       21101124

د دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  تحمٌل  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ : احم -  1241

 1502برلم       21101124

احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1248

 1502برلم       21101124

احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  تحمٌل  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1240

 1502برلم       21101124

على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن  -  1251

محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة   المتضامن احمد دمحم

والتعامل مع البنون والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وعمود  بٌع 

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1االصول والسٌارات للؽٌر

على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن  -  1251

المتضامن احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة 

سحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وعمود  بٌع والتعامل مع البنون وال

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1االصول والسٌارات للؽٌر

 على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن -  1252

المتضامن احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة 

والتعامل مع البنون والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وعمود  بٌع 

 1502برلم       21101124ارٌخ : ، ت 1االصول والسٌارات للؽٌر

على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن  -  1253

المتضامن احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة 

تعامل مع البنون والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وعمود  بٌع وال

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1االصول والسٌارات للؽٌر

لتولٌع لٌصبح/للشرٌن على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره وا -  1254

المتضامن احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة 

والتعامل مع البنون والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وعمود  بٌع 

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1السٌارات للؽٌراالصول و

على دمحم محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن  -  1255

الجهات الحكومٌة المتضامن احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام 

والتعامل مع البنون والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وعمود  بٌع 

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1االصول والسٌارات للؽٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن  دمحم محمود عبدالفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  -  1256

المتضامن احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة 

ض وعمود  بٌع والتعامل مع البنون والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللترا

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1االصول والسٌارات للؽٌر

دمحم محمود عبدالفتاح االعصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن  -  1251

ة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة المتضامن احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادار

والتعامل مع البنون والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وعمود  بٌع 

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1االصول والسٌارات للؽٌر

دمحم محمود عبدالفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن  -  1258

المتضامن احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة 

داع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وعمود  بٌع والتعامل مع البنون والسحب واالٌ

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1االصول والسٌارات للؽٌر

دمحم محمود عبدالفتاح االعصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن  -  1250

ن احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة المتضام

والتعامل مع البنون والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وعمود  بٌع 

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1االصول والسٌارات للؽٌر

دمحم محمود عبدالفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن  -  1261

المتضامن احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة 

مع البنون والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وعمود  بٌع  والتعامل

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1االصول والسٌارات للؽٌر

ٌع لٌصبح/للشرٌن دمحم محمود عبدالفتاح االعصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بند االداره والتول -  1261

المتضامن احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة 

والتعامل مع البنون والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وعمود  بٌع 

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1ارات للؽٌراالصول والسٌ

احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن المتضامن احمد  -  1262

الحكومٌة والتعامل مع البنون دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات 

والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وعمود  بٌع االصول والسٌارات 

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1للؽٌر

داره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن المتضامن احمد احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند اال -  1263

دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة والتعامل مع البنون 

الصول والسٌارات والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وعمود  بٌع ا

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1للؽٌر

احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن المتضامن احمد  -  1264

مام الجهات الحكومٌة والتعامل مع البنون دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها ا

والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وعمود  بٌع االصول والسٌارات 

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1للؽٌر

دٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن المتضامن احمد احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن  تحمٌل  تع -  1265

دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة والتعامل مع البنون 

عمود  بٌع االصول والسٌارات والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض و

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1للؽٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن المتضامن احمد  -  1266

وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة والتعامل مع البنون  دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة

والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض وعمود  بٌع االصول والسٌارات 

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1للؽٌر

تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/للشرٌن المتضامن احمد   احمد دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر  شركة تضامن -  1261

دمحم  محمود عبد الفتاح االعصر منفردا له كامل الصالحٌات فى ادارة الشركة وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌة والتعامل مع البنون 

وااللتراض وعمود  بٌع االصول والسٌارات والسحب واالٌداع فى  البنون  والتولٌع على الشٌكات والتولٌع على عمود الرهن 

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  1للؽٌر

حسن دمحم محبوب عبد الحمٌد اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للطرؾ االول  -  1268

ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن السٌد / حسن دمحم محبوب  وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط 

اؼراضها وكذلن التصرفات الخاصة برهن او بٌع عمارات الشركة او االلتراض من البنون وحك تصرؾ فً السٌارات المملوكة 

 41001برلم       21101124، تارٌخ :  1للمنشأه للبٌع وله الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

عبدالمنعم على عبدالمنعم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  1260

 68882برلم       21101125تارٌخ : 

ماته ، عبدالمنعم على عبدالمنعم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستح -  1211

 68882برلم       21101125تارٌخ : 

اٌهاب عبدالفتاح عبدالوهاب عبده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  -  1211

 68882برلم       21101125، تارٌخ : 

خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  اٌهاب عبدالفتاح عبدالوهاب عبده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم -  1212

 68882برلم       21101125، تارٌخ : 

نعٌمة حسنى سلٌمان صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  1213

 68882برلم       21101125تارٌخ : 

ة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، نعٌمة حسنى سلٌمان صالح  توصٌ -  1214

 68882برلم       21101125تارٌخ : 

اسامة على دمحم شعالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1215

 68882برلم       21101125

على دمحم شعالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : اسامة  -  1216

 68882برلم       21101125

عبدالمنعم على عبدالمنعم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  1211

 68882برلم       21101125تارٌخ : 

عبدالمنعم على عبدالمنعم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  1218

 68882برلم       21101125تارٌخ : 

حموله ومستحماته  اٌهاب عبدالفتاح عبدالوهاب عبده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه -  1210

 68882برلم       21101125، تارٌخ : 

اٌهاب عبدالفتاح عبدالوهاب عبده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  -  1281

 68882برلم       21101125، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،   نعٌمة حسنى سلٌمان صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج -  1281

 68882برلم       21101125تارٌخ : 

نعٌمة حسنى سلٌمان صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  1282

 68882برلم       21101125تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : اسامة على دمحم شعالن  تو -  1283

 68882برلم       21101125

اسامة على دمحم شعالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1284

 68882برلم       21101125

لمنعم على عبدالمنعم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، عبدا -  1285

 68882برلم       21101125تارٌخ : 

عبدالمنعم على عبدالمنعم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  1286

 68882برلم       21101125تارٌخ : 

اٌهاب عبدالفتاح عبدالوهاب عبده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  -  1281

 68882برلم       21101125، تارٌخ : 

اٌهاب عبدالفتاح عبدالوهاب عبده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  -  1288

 68882برلم       21101125، تارٌخ : 

نعٌمة حسنى سلٌمان صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  1280

 68882برلم       21101125ارٌخ : ت

نعٌمة حسنى سلٌمان صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  1201

 68882برلم       21101125تارٌخ : 

فه حموله ومستحماته ، تارٌخ : اسامة على دمحم شعالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كا -  1201

 68882برلم       21101125

اسامة على دمحم شعالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1202

 68882برلم       21101125

تم خروجه من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، عبدالمنعم على عبدالمنعم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج   -  1203

 68882برلم       21101125تارٌخ : 

عبدالمنعم على عبدالمنعم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجه من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  1204

 68882برلم       21101125تارٌخ : 

دالوهاب عبده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجه من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته اٌهاب عبدالفتاح عب -  1205

 68882برلم       21101125، تارٌخ : 

اٌهاب عبدالفتاح عبدالوهاب عبده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجه من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته  -  1206

 68882برلم       21101125، تارٌخ : 

نعٌمة حسنى سلٌمان صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجه من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  1201

 68882برلم       21101125تارٌخ : 

تحماته ، نعٌمة حسنى سلٌمان صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجه من الشركه واستالم كافه حموله ومس -  1208

 68882برلم       21101125تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اسامة على دمحم شعالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجه من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1200

 68882برلم       21101125

واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : اسامة على دمحم شعالن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجه من الشركه  -  1311

 68882برلم       21101125

 1514برلم       21101125، تارٌخ :  1خالد ابو الحسن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارجه للوفاه  -  1311

 1514برلم       21101125:  ، تارٌخ 1خالد ابو الحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارجه للوفاه  -  1312

 1514برلم       21101125، تارٌخ :  1خالد ابو الحسن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارجه للوفاه  -  1313

 1514برلم       21101125، تارٌخ :  1خالد ابو الحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارجه للوفاه  -  1314

 1514برلم       21101125، تارٌخ :  1لد ابو الحسن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارجه للوفاه خا -  1315

 1514برلم       21101125، تارٌخ :  1خالد ابو الحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارجه للوفاه  -  1316

 1514برلم       21101125، تارٌخ :  1دٌر و شرٌن  تخارجه للوفاه دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  شركة تضامن  م -  1311

 1514برلم       21101125، تارٌخ :  1دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارجه للوفاه  -  1318

 1514برلم       21101125 ، تارٌخ : 1دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارجه للوفاه  -  1310

 1514برلم       21101125، تارٌخ :  1دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارجه للوفاه  -  1311

 1514برلم       21101125، تارٌخ :  1دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارجه للوفاه  -  1311

 1514برلم       21101125، تارٌخ :  1اشرؾ ابو الحسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارجه للوفاه  دمحم -  1312

خالد ابو الحسن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه فى جمٌع المسائل المالٌه  -  1313

بشرط ان تكون جمٌع االعمال  الصدادرة منه باسم    -/ دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم احمد واالدرٌه موكوله للشرٌن المتضامن السٌد 

الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك فى تمثٌل الشركه امام كافه البنون وكافه 

المدٌنه والدائنه وله اٌضا حك البٌع والشراء وابرام كافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك المصادله على الحسابات 

 1514برلم       21101125التصرفات المانونٌة وله حك بٌع وشراء السٌارات ، تارٌخ : 

خالد ابو الحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه فى جمٌع المسائل المالٌه  -  1314

بشرط ان تكون جمٌع االعمال  الصدادرة منه باسم    -االدرٌه موكوله للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم احمد و

الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك فى تمثٌل الشركه امام كافه البنون وكافه 

حكومٌه وله حك المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وله اٌضا حك البٌع والشراء وابرام كافه  المصالح الحكومٌه والؽٌر

 1514برلم       21101125التصرفات المانونٌة وله حك بٌع وشراء السٌارات ، تارٌخ : 

عن الشركه فى جمٌع المسائل المالٌه  خالد ابو الحسن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع -  1315

بشرط ان تكون جمٌع االعمال  الصدادرة منه باسم    -واالدرٌه موكوله للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم احمد 

البنون وكافه الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك فى تمثٌل الشركه امام كافه 

المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وله اٌضا حك البٌع والشراء وابرام كافه 

 1514برلم       21101125التصرفات المانونٌة وله حك بٌع وشراء السٌارات ، تارٌخ : 

خالد ابو الحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه فى جمٌع المسائل المالٌه  -  1316

بشرط ان تكون جمٌع االعمال  الصدادرة منه باسم    -واالدرٌه موكوله للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم احمد 

ونفعها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك فى تمثٌل الشركه امام كافه البنون وكافه الشركه ولصالحها 

المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وله اٌضا حك البٌع والشراء وابرام كافه 

 1514برلم       21101125ات ، تارٌخ : التصرفات المانونٌة وله حك بٌع وشراء السٌار
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خالد ابو الحسن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه فى جمٌع المسائل المالٌه  -  1311

الصدادرة منه باسم   بشرط ان تكون جمٌع االعمال   -واالدرٌه موكوله للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم احمد 

الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك فى تمثٌل الشركه امام كافه البنون وكافه 

المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وله اٌضا حك البٌع والشراء وابرام كافه 

 1514برلم       21101125ات المانونٌة وله حك بٌع وشراء السٌارات ، تارٌخ : التصرف

خالد ابو الحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه فى جمٌع المسائل المالٌه  -  1318

بشرط ان تكون جمٌع االعمال  الصدادرة منه باسم    - احمد واالدرٌه موكوله للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم

الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك فى تمثٌل الشركه امام كافه البنون وكافه 

ا حك البٌع والشراء وابرام كافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وله اٌض

 1514برلم       21101125التصرفات المانونٌة وله حك بٌع وشراء السٌارات ، تارٌخ : 

دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه فى جمٌع المسائل المالٌه  -  1310

بشرط ان تكون جمٌع االعمال  الصدادرة منه باسم    -تضامن السٌد / دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم احمد واالدرٌه موكوله للشرٌن الم

الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك فى تمثٌل الشركه امام كافه البنون وكافه 

لى الحسابات المدٌنه والدائنه وله اٌضا حك البٌع والشراء وابرام كافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك المصادله ع

 1514برلم       21101125التصرفات المانونٌة وله حك بٌع وشراء السٌارات ، تارٌخ : 

ئل المالٌه دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه فى جمٌع المسا -  1321

بشرط ان تكون جمٌع االعمال  الصدادرة منه باسم    -واالدرٌه موكوله للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم احمد 

الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك فى تمثٌل الشركه امام كافه البنون وكافه 

كومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وله اٌضا حك البٌع والشراء وابرام كافه المصالح الح

 1514برلم       21101125التصرفات المانونٌة وله حك بٌع وشراء السٌارات ، تارٌخ : 

اره والتولٌع عن الشركه فى جمٌع المسائل المالٌه دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االد -  1321

بشرط ان تكون جمٌع االعمال  الصدادرة منه باسم    -واالدرٌه موكوله للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم احمد 

ه امام كافه البنون وكافه الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك فى تمثٌل الشرك

المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وله اٌضا حك البٌع والشراء وابرام كافه 

 1514برلم       21101125التصرفات المانونٌة وله حك بٌع وشراء السٌارات ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه فى جمٌع المسائل المالٌه دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  توص -  1322

بشرط ان تكون جمٌع االعمال  الصدادرة منه باسم    -واالدرٌه موكوله للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم احمد 

افه الصالحٌات وله الحك فى تمثٌل الشركه امام كافه البنون وكافه الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن ك

المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وله اٌضا حك البٌع والشراء وابرام كافه 

 1514برلم       21101125التصرفات المانونٌة وله حك بٌع وشراء السٌارات ، تارٌخ : 

دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه فى جمٌع المسائل المالٌه  -  1323

بشرط ان تكون جمٌع االعمال  الصدادرة منه باسم    -واالدرٌه موكوله للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم احمد 

نفعها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك فى تمثٌل الشركه امام كافه البنون وكافه الشركه ولصالحها و

المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وله اٌضا حك البٌع والشراء وابرام كافه 

 1514برلم       21101125ت ، تارٌخ : التصرفات المانونٌة وله حك بٌع وشراء السٌارا

دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركه فى جمٌع المسائل المالٌه  -  1324

الصدادرة منه باسم   بشرط ان تكون جمٌع االعمال   -واالدرٌه موكوله للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم احمد 

الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك فى تمثٌل الشركه امام كافه البنون وكافه 

المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وله اٌضا حك البٌع والشراء وابرام كافه 

 1514برلم       21101125ات المانونٌة وله حك بٌع وشراء السٌارات ، تارٌخ : التصرف
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خالد ابو الحسن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  المملوكة للشركة والتولٌع علً عمود البٌع والشراء وتسجٌلها  -  1325

تم خروج ابو الحسن دمحم  -ؽٌر فى كل او بعض ماذكروبٌعها للشهر العماري وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله حك توكٌل ال

 1514برلم       21101125احمد للوفاء ، تارٌخ : 

خالد ابو الحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المملوكة للشركة والتولٌع علً عمود البٌع والشراء وتسجٌلها  -  1326

تم خروج ابو الحسن دمحم  -حٌات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكروبٌعها للشهر العماري وله فى سبٌل ذلن كافه الصال

 1514برلم       21101125احمد للوفاء ، تارٌخ : 

خالد ابو الحسن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  المملوكة للشركة والتولٌع علً عمود البٌع والشراء وتسجٌلها  -  1321

تم خروج ابو الحسن دمحم  -ى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكروبٌعها للشهر العماري وله ف

 1514برلم       21101125احمد للوفاء ، تارٌخ : 

خالد ابو الحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المملوكة للشركة والتولٌع علً عمود البٌع والشراء وتسجٌلها  -  1328

تم خروج ابو الحسن دمحم  -ا للشهر العماري وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكروبٌعه

 1514برلم       21101125احمد للوفاء ، تارٌخ : 

لشراء وتسجٌلها خالد ابو الحسن دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  المملوكة للشركة والتولٌع علً عمود البٌع وا -  1320

تم خروج ابو الحسن دمحم  -وبٌعها للشهر العماري وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر

 1514برلم       21101125احمد للوفاء ، تارٌخ : 

لٌع علً عمود البٌع والشراء وتسجٌلها خالد ابو الحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المملوكة للشركة والتو -  1331

تم خروج ابو الحسن دمحم  -وبٌعها للشهر العماري وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر

 1514برلم       21101125احمد للوفاء ، تارٌخ : 

لمملوكة للشركة والتولٌع علً عمود البٌع والشراء وتسجٌلها دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ا -  1331

تم خروج ابو الحسن دمحم  -وبٌعها للشهر العماري وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر

 1514برلم       21101125احمد للوفاء ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المملوكة للشركة والتولٌع علً عمود البٌع والشراء وتسجٌلها دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  توصٌة  -  1332

تم خروج ابو الحسن دمحم  -وبٌعها للشهر العماري وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر

 1514برلم       21101125احمد للوفاء ، تارٌخ : 

بو الحسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  المملوكة للشركة والتولٌع علً عمود البٌع والشراء وتسجٌلها دمحم اشرؾ ا -  1333

تم خروج ابو الحسن دمحم  -وبٌعها للشهر العماري وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر

 1514برلم       21101125احمد للوفاء ، تارٌخ : 

دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المملوكة للشركة والتولٌع علً عمود البٌع والشراء وتسجٌلها  -  1334

تم خروج ابو الحسن دمحم  -وبٌعها للشهر العماري وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر

 1514برلم       21101125احمد للوفاء ، تارٌخ : 

دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  المملوكة للشركة والتولٌع علً عمود البٌع والشراء وتسجٌلها  -  1335

تم خروج ابو الحسن دمحم  -وبٌعها للشهر العماري وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر

 1514برلم       21101125للوفاء ، تارٌخ :  احمد

دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المملوكة للشركة والتولٌع علً عمود البٌع والشراء وتسجٌلها  -  1336

ج ابو الحسن دمحم تم خرو -وبٌعها للشهر العماري وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر

 1514برلم       21101125احمد للوفاء ، تارٌخ : 

 31828برلم       21101128عمر بكر عبدالحلٌم عثمان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  حلوان ، تارٌخ :  -  1331

له ومستحماته ، احمد على عبد الحمٌد الجوهرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حمو -  1338

 81326برلم       21101120تارٌخ : 
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احمد على عبد الحمٌد الجوهرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  1330

 81326برلم       21101120تارٌخ : 

م خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، احمد على عبد الحمٌد الجوهرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ت -  1341

 81326برلم       21101120تارٌخ : 

احمد على عبد الحمٌد الجوهرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ،  -  1341

 81326برلم       21101120تارٌخ : 

الجمل  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : شولى دمحم حسان سلٌمان  -  1342

 81326برلم       21101120

شولى دمحم حسان سلٌمان الجمل  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1343

 81326برلم       21101120

ولى دمحم حسان سلٌمان الجمل  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : ش -  1344

 81326برلم       21101120

شولى دمحم حسان سلٌمان الجمل  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1345

 81326برلم       21101120

احمد على عبد الحمٌد الجوهرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / احمد على عبد  -  1346

الجوهرى  منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وله الحك فى فتح الحسابات فى الحمٌد 

البنون من سحب واٌداع وااللتراض منها والتولٌع على عمود البٌع والشراء وتمثٌل الشركه امام الؽٌر وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى 

 81326برلم       21101120:  كل او بعض من هذه الصالحٌات ، تارٌخ

احمد على عبد الحمٌد الجوهرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / احمد على عبد  -  1341

الحمٌد الجوهرى  منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وله الحك فى فتح الحسابات فى 

ن سحب واٌداع وااللتراض منها والتولٌع على عمود البٌع والشراء وتمثٌل الشركه امام الؽٌر وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البنون م

 81326برلم       21101120كل او بعض من هذه الصالحٌات ، تارٌخ : 

لتولٌع لٌصبح / احمد على عبد احمد على عبد الحمٌد الجوهرى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره وا -  1348

الحمٌد الجوهرى  منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وله الحك فى فتح الحسابات فى 

 البنون من سحب واٌداع وااللتراض منها والتولٌع على عمود البٌع والشراء وتمثٌل الشركه امام الؽٌر وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى

 81326برلم       21101120كل او بعض من هذه الصالحٌات ، تارٌخ : 

احمد على عبد الحمٌد الجوهرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / احمد على عبد  -  1340

له الحك فى فتح الحسابات فى الحمٌد الجوهرى  منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشركه وضمن اؼراضها و

البنون من سحب واٌداع وااللتراض منها والتولٌع على عمود البٌع والشراء وتمثٌل الشركه امام الؽٌر وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى 

 81326برلم       21101120كل او بعض من هذه الصالحٌات ، تارٌخ : 

تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / احمد على عبد الحمٌد   شولى دمحم حسان سلٌمان الجمل  شركة تضامن -  1351

الجوهرى  منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وله الحك فى فتح الحسابات فى البنون من 

ٌر وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او سحب واٌداع وااللتراض منها والتولٌع على عمود البٌع والشراء وتمثٌل الشركه امام الؽ

 81326برلم       21101120بعض من هذه الصالحٌات ، تارٌخ : 

شولى دمحم حسان سلٌمان الجمل  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / احمد على عبد الحمٌد  -  1351

ن الشركه وضمن اؼراضها وله الحك فى فتح الحسابات فى البنون من الجوهرى  منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوا

سحب واٌداع وااللتراض منها والتولٌع على عمود البٌع والشراء وتمثٌل الشركه امام الؽٌر وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او 

 81326برلم       21101120بعض من هذه الصالحٌات ، تارٌخ : 
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لٌمان الجمل  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / احمد على عبد الحمٌد شولى دمحم حسان س -  1352

الجوهرى  منفردا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وله الحك فى فتح الحسابات فى البنون من 

وتمثٌل الشركه امام الؽٌر وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او  سحب واٌداع وااللتراض منها والتولٌع على عمود البٌع والشراء

 81326برلم       21101120بعض من هذه الصالحٌات ، تارٌخ : 

شولى دمحم حسان سلٌمان الجمل  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / احمد على عبد الحمٌد  -  1353

االعمال التى تصدر بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وله الحك فى فتح الحسابات فى البنون من الجوهرى  منفردا بشرط ان تكون 

سحب واٌداع وااللتراض منها والتولٌع على عمود البٌع والشراء وتمثٌل الشركه امام الؽٌر وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او 

 81326برلم       21101120بعض من هذه الصالحٌات ، تارٌخ : 

ٌحٌى دمحم البشٌر حسٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب / تفوٌض رئٌس مجلس االدارة فى التولٌع  -  1354

برلم       21101120على عمود البٌع والرهن وكافة التصرفات المتعلمة بعمارات الشركة من بٌع ورهن وتوكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

25146 

، تارٌخ :  1صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تولٌع ثانً بدون حد الصً حسٌن فاٌك صالح  -  1355

 24112برلم       21101120

، تارٌخ :  1حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تولٌع ثانً بدون حد الصً  -  1356

 24112برلم       21101120

 24112برلم       21101120، تارٌخ :  1اسكندر  شركة مساهمة  تحمٌل  تولٌع ثانً بدون حد الصً  عماد جورج -  1351

 24112برلم       21101120، تارٌخ :  1عماد جورج اسكندر  شركة مساهمة  تحمٌل  تولٌع ثانً بدون حد الصً  -  1358

 24112برلم       21101120، تارٌخ :  1د الصً دمحم حسن على  شركة مساهمة  تحمٌل  تولٌع ثانً بدون ح -  1350

 24112برلم       21101120، تارٌخ :  1دمحم حسن على  شركة مساهمة  تحمٌل  تولٌع ثانً بدون حد الصً  -  1361

 24112برلم       21101120، تارٌخ :  1دمحم حسن عٌسى  شركة مساهمة  تحمٌل  تولٌع ثانً بدون حد الصً  -  1361

 24112برلم       21101120، تارٌخ :  1دمحم حسن عٌسى  شركة مساهمة  تحمٌل  تولٌع ثانً بدون حد الصً  -  1362

برلم       21101120، تارٌخ :  1احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  تولٌع ثانً بدون حد الصً  -  1363

24112 

برلم       21101120، تارٌخ :  1تولٌع ثانً بدون حد الصً   احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل -  1364

24112 

تولٌع ثانً بدون حد  -حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الرئٌس التنفٌذى  -  1365

 24112برلم       21101120الصً ، تارٌخ : 

تولٌع ثانً بدون حد  -مجلس ادارة وعضو منتدب  الرئٌس التنفٌذى  حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس -  1366

 24112برلم       21101120الصً ، تارٌخ : 

    21101120تولٌع ثانً بدون حد الصً ، تارٌخ :  -عماد جورج اسكندر  شركة مساهمة  تحمٌل  الرئٌس التنفٌذى  -  1361

 24112برلم   

    21101120تولٌع ثانً بدون حد الصً ، تارٌخ :  -ساهمة  تحمٌل  الرئٌس التنفٌذى عماد جورج اسكندر  شركة م -  1368

 24112برلم   

برلم       21101120تولٌع ثانً بدون حد الصً ، تارٌخ :  -دمحم حسن على  شركة مساهمة  تحمٌل  الرئٌس التنفٌذى  -  1360

24112 
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 156 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21101120تولٌع ثانً بدون حد الصً ، تارٌخ :  -ٌس التنفٌذى دمحم حسن على  شركة مساهمة  تحمٌل  الرئ -  1311

24112 

برلم       21101120تولٌع ثانً بدون حد الصً ، تارٌخ :  -دمحم حسن عٌسى  شركة مساهمة  تحمٌل  الرئٌس التنفٌذى  -  1311

24112 

برلم       21101120لٌع ثانً بدون حد الصً ، تارٌخ : تو -دمحم حسن عٌسى  شركة مساهمة  تحمٌل  الرئٌس التنفٌذى  -  1312

24112 

    21101120تولٌع ثانً بدون حد الصً ، تارٌخ :  -احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  الرئٌس التنفٌذى  -  1313

 24112برلم   

    21101120تولٌع ثانً بدون حد الصً ، تارٌخ :  -احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  الرئٌس التنفٌذى  -  1314

 24112برلم   

تولٌع ثانً بدون  -حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  نائب الرئٌس التنفٌذي  -  1315

 24112برلم       21101120حد الصً ، تارٌخ : 

تولٌع ثانً بدون  -حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  نائب الرئٌس التنفٌذي  -  1316

 24112برلم       21101120حد الصً ، تارٌخ : 

ون حد الصً ، تارٌخ : تولٌع ثانً بد -عماد جورج اسكندر  شركة مساهمة  تحمٌل  نائب الرئٌس التنفٌذي  -  1311

 24112برلم       21101120

تولٌع ثانً بدون حد الصً ، تارٌخ :  -عماد جورج اسكندر  شركة مساهمة  تحمٌل  نائب الرئٌس التنفٌذي  -  1318

 24112برلم       21101120

    21101120د الصً ، تارٌخ : تولٌع ثانً بدون ح -دمحم حسن على  شركة مساهمة  تحمٌل  نائب الرئٌس التنفٌذي  -  1310

 24112برلم   

    21101120تولٌع ثانً بدون حد الصً ، تارٌخ :  -دمحم حسن على  شركة مساهمة  تحمٌل  نائب الرئٌس التنفٌذي  -  1381

 24112برلم   

    21101120، تارٌخ : تولٌع ثانً بدون حد الصً  -دمحم حسن عٌسى  شركة مساهمة  تحمٌل  نائب الرئٌس التنفٌذي  -  1381

 24112برلم   

    21101120تولٌع ثانً بدون حد الصً ، تارٌخ :  -دمحم حسن عٌسى  شركة مساهمة  تحمٌل  نائب الرئٌس التنفٌذي  -  1382

 24112برلم   

، تارٌخ : تولٌع ثانً بدون حد الصً  -احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  نائب الرئٌس التنفٌذي  -  1383

 24112برلم       21101120

تولٌع ثانً بدون حد الصً ، تارٌخ :  -احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  نائب الرئٌس التنفٌذي  -  1384

 24112برلم       21101120

تولٌع اول بدون  - حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مدٌر النمدٌة والبنون -  1385

 24112برلم       21101120حد الصً ، تارٌخ : 

تولٌع اول بدون  -حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مدٌر النمدٌة والبنون  -  1386

 24112برلم       21101120حد الصً ، تارٌخ : 

    21101120تولٌع اول بدون حد الصً ، تارٌخ :  -مدٌر النمدٌة والبنون   عماد جورج اسكندر  شركة مساهمة  تحمٌل -  1381

 24112برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101120تولٌع اول بدون حد الصً ، تارٌخ :  -عماد جورج اسكندر  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر النمدٌة والبنون  -  1388

 24112برلم   

    21101120تولٌع اول بدون حد الصً ، تارٌخ :  -النمدٌة والبنون  دمحم حسن على  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر -  1380

 24112برلم   

    21101120تولٌع اول بدون حد الصً ، تارٌخ :  -دمحم حسن على  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر النمدٌة والبنون  -  1301

 24112برلم   

    21101120تولٌع اول بدون حد الصً ، تارٌخ :  -والبنون دمحم حسن عٌسى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر النمدٌة  -  1301

 24112برلم   

    21101120تولٌع اول بدون حد الصً ، تارٌخ :  -دمحم حسن عٌسى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر النمدٌة والبنون  -  1302

 24112برلم   

تولٌع اول بدون حد الصً ، تارٌخ :  -لبنون احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر النمدٌة وا -  1303

 24112برلم       21101120

تولٌع اول بدون حد الصً ، تارٌخ :  -احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر النمدٌة والبنون  -  1304

 24112برلم       21101120

تولٌع اول بدون حد  -ضو منتدب  المرالب المالً حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وع -  1305

 24112برلم       21101120، تارٌخ :  1الصً 

تولٌع اول بدون حد  -حسٌن فاٌك صالح صبور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المرالب المالً  -  1306

 24112برلم       21101120، تارٌخ :  1الصً 

    21101120، تارٌخ :  1تولٌع اول بدون حد الصً  -در  شركة مساهمة  تحمٌل  المرالب المالً عماد جورج اسكن -  1301

 24112برلم   

    21101120، تارٌخ :  1تولٌع اول بدون حد الصً  -عماد جورج اسكندر  شركة مساهمة  تحمٌل  المرالب المالً  -  1308

 24112برلم   

برلم       21101120، تارٌخ :  1تولٌع اول بدون حد الصً  -ة  تحمٌل  المرالب المالً دمحم حسن على  شركة مساهم -  1300

24112 

برلم       21101120، تارٌخ :  1تولٌع اول بدون حد الصً  -دمحم حسن على  شركة مساهمة  تحمٌل  المرالب المالً  -  1411

24112 

برلم       21101120، تارٌخ :  1تولٌع اول بدون حد الصً  -المالً  دمحم حسن عٌسى  شركة مساهمة  تحمٌل  المرالب -  1411

24112 

برلم       21101120، تارٌخ :  1تولٌع اول بدون حد الصً  -دمحم حسن عٌسى  شركة مساهمة  تحمٌل  المرالب المالً  -  1412

24112 

    21101120، تارٌخ :  1تولٌع اول بدون حد الصً  -احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  المرالب المالً  -  1413

 24112برلم   

    21101120، تارٌخ :  1تولٌع اول بدون حد الصً  -احمد حسٌن فاٌك صبور  شركة مساهمة  تحمٌل  المرالب المالً  -  1414

 24112برلم   

 11483برلم       21101120، تارٌخ :  1هدى دمحم سالم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  تم تعٌنها مدٌرة  -  1415



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11483برلم       21101120، تارٌخ :  1هدى دمحم سالم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  تم تعٌنها مدٌرة  -  1416

 11483برلم       21101120، تارٌخ :  1محدودة  مدٌر عام  تم تعٌنها مدٌرة صباح دمحم سالم على  ذات مسئولٌة  -  1411

 11483برلم       21101120، تارٌخ :  1صباح دمحم سالم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  تم تعٌنها مدٌرة  -  1418

ركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن فى هذا هدى دمحم سالم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الش -  1410

الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة 

وؼٌر الحكومٌة والمطاع  للجمعٌة العامة ولهم منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على 

 11483برلم       21101120الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات ، تارٌخ : 

ة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن فى هذا هدى دمحم سالم على  ذات مسئولٌة محدود -  1411

الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة 

اضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع للجمعٌة العامة ولهم منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼر

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على 

 11483برلم       21101120الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات ، تارٌخ : 

 سالم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن فى هذا صباح دمحم -  1411

الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة 

فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع للجمعٌة العامة ولهم منفردٌن الحك 

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على 

 11483برلم       21101120الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات ، تارٌخ : 

صباح دمحم سالم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن فى هذا  -  1412

الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة 

جمعٌة العامة ولهم منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع لل

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على 

 11483برلم       21101120اصدار خطابات ، تارٌخ : الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات و

هدى دمحم سالم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون  -  1413

والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم كذلن حك االلتراض والتولٌع على عمود الرهن والبٌع الصول 

شركةوممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والعمود بكافة ال

انواعها باسم الشركة ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ 

 11483برلم       21101120كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة ، تارٌخ :  وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد

هدى دمحم سالم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون  -  1414

على عمود الرهن والبٌع الصول  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم كذلن حك االلتراض والتولٌع

الشركةوممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والعمود بكافة 

مبالػ انواعها باسم الشركة ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع ال

 11483برلم       21101120وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة ، تارٌخ : 

صباح دمحم سالم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون  -  1415

ا ولهم كذلن حك االلتراض والتولٌع على عمود الرهن والبٌع الصول والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضه

الشركةوممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والعمود بكافة 

اتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ انواعها باسم الشركة ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتب

 11483برلم       21101120وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة ، تارٌخ : 

صباح دمحم سالم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون  -  1416

وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم كذلن حك االلتراض والتولٌع على عمود الرهن والبٌع الصول  والمصارؾ

الشركةوممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء والعمود بكافة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ انواعها باسم الشركة ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل م

 11483برلم       21101120وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة ، تارٌخ : 

ت التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد هدى دمحم سالم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  العمود والمشاركات والصفما -  1411

،  1او باالجل ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وكل ما سبك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اؼراضها 

 11483برلم       21101120تارٌخ : 

مات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد هدى دمحم سالم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  العمود والمشاركات والصف -  1418

،  1او باالجل ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وكل ما سبك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اؼراضها 

 11483برلم       21101120تارٌخ : 

لصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد صباح دمحم سالم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  العمود والمشاركات وا -  1410

،  1او باالجل ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وكل ما سبك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اؼراضها 

 11483برلم       21101120تارٌخ : 

والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد  صباح دمحم سالم على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  العمود والمشاركات -  1421

،  1او باالجل ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وكل ما سبك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اؼراضها 

 11483برلم       21101120تارٌخ : 

ارة والتولٌع لتصبح / للشرٌكٌن /ؼادة شورى كرٌم اسامة عبدالرؤؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االد -  1421

 12845برلم       21101120، تارٌخ :  1وكرٌم اسامة عبدالرؤؾ مجتمعٌن او منفردٌن 

كرٌم اسامة عبدالرؤؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌكٌن /ؼادة شورى  -  1422

 12845برلم       21101120، تارٌخ :  1عٌن او منفردٌن وكرٌم اسامة عبدالرؤؾ مجتم

الدكتور /احمد محمود احمد جالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة اوراسكوم لالستثمار المابضة ش  -  1423

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1

ضو مجلس ادارة  ممثال لشركة اوراسكوم لالستثمار المابضة ش االستاذ / نجٌب انسى نجٌب ساوٌرس  شركة مساهمة  ع -  1424

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1

االستاذة /وفاء شكرى فرٌد زللمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة اوراسكوم لالستثمار المابضة ش  -  1425

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1

لٌصبح تشكٌل المجلس كالتالً / االستاذ /ماجد شولى  2110/6/26ادة تشكٌل مجلس االدارة ثالث سنوات تبدا من أع -  1426

    21101131م ، تارٌخ : 1م1سولاير بولس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركة اوراسكوم لالستثمار المابضة ش 

 63613برلم   

م 1م1 حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال لشركة اوراسكوم لالستثمار المابضة ش االستاذ / ابراهٌم دمحم دمحم -  1421

 63613برلم       21101131، تارٌخ : 

االستاذ /اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة اوراسكوم لالستثمار  -  1428

 63613برلم       21101131: م ، تارٌخ 1م1المابضة ش 

االستاذ /تامر مختار احمد المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة اوراسكوم لالستثمار المابضة ش  -  1420

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1

لشركة اوراسكوم لالستثمار المابضة  االستاذ /دمحم جمال محرم محمود محرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال -  1431

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1ش 

االستاذ /منٌر امٌن فخرى عبدالنور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة اوراسكوم لالستثمار المابضة ش  -  1431

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الدكتور /احمد محمود احمد جالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار  -  1432

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المابضه ش

اوراسكوم االستاذ / نجٌب انسى نجٌب ساوٌرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة  -  1433

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالستثمار المابضه ش

االستاذة /وفاء شكرى فرٌد زللمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار  -  1434

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المابضه ش

لٌصبح تشكٌل المجلس كالتالً / االستاذ /ماجد شولى  2110/6/26الدارة ثالث سنوات تبدا من أعادة تشكٌل مجلس ا -  1435

م ، تارٌخ : 1م1سولاير بولس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار المابضه ش

 63613برلم       21101131

حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار االستاذ / ابراهٌم دمحم دمحم  -  1436

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المابضه ش

االستاذ /اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم  -  1431

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1مابضه شلالستثمار ال

االستاذ /تامر مختار احمد المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار  -  1438

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المابضه ش

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم االستاذ /دمحم جمال محرم محمود محرم  شر -  1430

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالستثمار المابضه ش

االستاذ /منٌر امٌن فخرى عبدالنور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم  -  1441

 63613برلم       21101131:  م ، تارٌخ1م1لالستثمار المابضه ش

الدكتور /احمد محمود احمد جالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار  -  1441

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المابضه ش

ة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم االستاذ / نجٌب انسى نجٌب ساوٌرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  1442

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالستثمار المابضه ش

االستاذة /وفاء شكرى فرٌد زللمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار  -  1443

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المابضه ش

لٌصبح تشكٌل المجلس كالتالً / االستاذ /ماجد شولى  2110/6/26أعادة تشكٌل مجلس االدارة ثالث سنوات تبدا من  -  1444

م ، تارٌخ : 1م1سولاير بولس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار المابضه ش

 63613برلم       21101131

االستاذ / ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار  -  1445

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المابضه ش

ن شركة اوراسكوم االستاذ /اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال ع -  1446

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالستثمار المابضه ش

االستاذ /تامر مختار احمد المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار  -  1441

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المابضه ش

 جمال محرم محمود محرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم االستاذ /دمحم -  1448

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالستثمار المابضه ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االستاذ /منٌر امٌن فخرى عبدالنور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم  -  1440

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1ستثمار المابضه شلال

الدكتور /احمد محمود احمد جالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثله عن شركة اوراسكوم لالسثمار  -  1451

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المابضه ش

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثله عن شركة اوراسكوم  االستاذ / نجٌب انسى نجٌب ساوٌرس  -  1451

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالسثمار المابضه ش

االستاذة /وفاء شكرى فرٌد زللمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثله عن شركة اوراسكوم لالسثمار  -  1452

 63613برلم       21101131: م ، تارٌخ 1م1المابضه ش

لٌصبح تشكٌل المجلس كالتالً / االستاذ /ماجد شولى  2110/6/26أعادة تشكٌل مجلس االدارة ثالث سنوات تبدا من  -  1453

م ، تارٌخ : 1م1سولاير بولس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثله عن شركة اوراسكوم لالسثمار المابضه ش

 63613برلم       21101131

االستاذ / ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى ممثله عن شركة اوراسكوم لالسثمار  -  1454

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المابضه ش

ارة  ؼٌر تنفٌذى ممثله عن شركة اوراسكوم االستاذ /اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  1455

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالسثمار المابضه ش

االستاذ /تامر مختار احمد المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثله عن شركة اوراسكوم لالسثمار  -  1456

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المابضه ش

االستاذ /دمحم جمال محرم محمود محرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثله عن شركة اوراسكوم  -  1451

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالسثمار المابضه ش

عن شركة اوراسكوم االستاذ /منٌر امٌن فخرى عبدالنور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثله  -  1458

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالسثمار المابضه ش

    21101131مستمل ، تارٌخ :   -الدكتور /احمد محمود احمد جالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1450

 63613برلم   

    21101131مستمل ، تارٌخ :   -مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى االستاذ / نجٌب انسى نجٌب ساوٌرس  شركة مساهمة  عضو  -  1461

 63613برلم   

    21101131مستمل ، تارٌخ :   -االستاذة /وفاء شكرى فرٌد زللمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1461

 63613برلم   

لٌصبح تشكٌل المجلس كالتالً / االستاذ /ماجد شولى  2110/6/26أعادة تشكٌل مجلس االدارة ثالث سنوات تبدا من  -  1462

 63613برلم       21101131مستمل ، تارٌخ :   -سولاير بولس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى 

    21101131مستمل ، تارٌخ :   -ركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى االستاذ / ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  ش -  1463

 63613برلم   

مستمل ، تارٌخ :   -االستاذ /اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1464

 63613برلم       21101131

    21101131مستمل ، تارٌخ :   -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى االستاذ /تامر مختار احمد المهدى   -  1465

 63613برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مستمل ، تارٌخ :   -االستاذ /دمحم جمال محرم محمود محرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1466

 63613برلم       21101131

    21101131مستمل ، تارٌخ :   -كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى االستاذ /منٌر امٌن فخرى عبدالنور  شر -  1461

 63613برلم   

    21101131مستمل ، تارٌخ :  -الدكتور /احمد محمود احمد جالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  1468

 63613برلم   

    21101131مستمل ، تارٌخ :  -عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى االستاذ / نجٌب انسى نجٌب ساوٌرس  شركة مساهمة  -  1460

 63613برلم   

    21101131مستمل ، تارٌخ :  -االستاذة /وفاء شكرى فرٌد زللمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  1411

 63613برلم   

صبح تشكٌل المجلس كالتالً / االستاذ /ماجد شولى لٌ 2110/6/26أعادة تشكٌل مجلس االدارة ثالث سنوات تبدا من  -  1411

 63613برلم       21101131مستمل ، تارٌخ :  -سولاير بولس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى

م   برل    21101131مستمل ، تارٌخ :  -االستاذ / ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى -  1412

63613 

مستمل ، تارٌخ :  -االستاذ /اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  1413

 63613برلم       21101131

    21101131مستمل ، تارٌخ :  -االستاذ /تامر مختار احمد المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  1414

 63613رلم   ب

    21101131مستمل ، تارٌخ :  -االستاذ /دمحم جمال محرم محمود محرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  1415

 63613برلم   

    21101131مستمل ، تارٌخ :  -االستاذ /منٌر امٌن فخرى عبدالنور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى -  1416

 63613برلم   

    21101131مستمل ، تارٌخ :  -الدكتور /احمد محمود احمد جالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1411

 63613برلم   

    21101131مستمل ، تارٌخ :  -االستاذ / نجٌب انسى نجٌب ساوٌرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1418

 63613برلم   

    21101131مستمل ، تارٌخ :  -االستاذة /وفاء شكرى فرٌد زللمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1410

 63613برلم   

لٌصبح تشكٌل المجلس كالتالً / االستاذ /ماجد شولى  2110/6/26أعادة تشكٌل مجلس االدارة ثالث سنوات تبدا من  -  1481

 63613برلم       21101131مستمل ، تارٌخ :  -ئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى سولاير بولس  شركة مساهمة  ر

    21101131مستمل ، تارٌخ :  -االستاذ / ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى  -  1481

 63613برلم   

مستمل ، تارٌخ :  -همة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى االستاذ /اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان سلٌمان  شركة مسا -  1482

 63613برلم       21101131

    21101131مستمل ، تارٌخ :  -االستاذ /تامر مختار احمد المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1483

 63613برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مستمل ، تارٌخ :  -عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى االستاذ /دمحم جمال محرم محمود محرم  شركة مساهمة   -  1484

 63613برلم       21101131

    21101131مستمل ، تارٌخ :  -االستاذ /منٌر امٌن فخرى عبدالنور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1485

 63613برلم   

ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم الدكتور /احمد محمود احمد جالل  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  1486

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالستثمارالمابضه ش

االستاذ / نجٌب انسى نجٌب ساوٌرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم  -  1481

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالستثمارالمابضه ش

االستاذة /وفاء شكرى فرٌد زللمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم  -  1488

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالستثمارالمابضه ش

االستاذ /ماجد شولى  لٌصبح تشكٌل المجلس كالتالً / 2110/6/26أعادة تشكٌل مجلس االدارة ثالث سنوات تبدا من  -  1480

م ، تارٌخ : 1م1سولاير بولس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمارالمابضه ش

 63613برلم       21101131

االستاذ / ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم  -  1401

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالستثمارالمابضه ش

ممثال عن شركة اوراسكوم االستاذ /اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1401

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالستثمارالمابضه ش

االستاذ /تامر مختار احمد المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم  -  1402

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالستثمارالمابضه ش

اذ /دمحم جمال محرم محمود محرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم االست -  1403

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالستثمارالمابضه ش

 االستاذ /منٌر امٌن فخرى عبدالنور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة اوراسكوم -  1404

 63613برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1لالستثمارالمابضه ش

ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار  -الدكتور /احمد محمود احمد جالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى -  1405

المذكورة اسمائهم ) السٌد / م / وان تصبح صالحٌات التولٌع عن الشركة علً النحو التالً الي اثنٌن من السادة 1م1المابضة ش

العضو المنتدب ( مجتمعٌن امام البنون  داخل مصر  -رئٌس مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم دمحم حسنٌن كرم  -ماجد شولً سولاير 

اوخارج جمهورٌة مصر العربٌة والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والمضائٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

 63613برلم       21101131والبنون وكذلن وله / لهم  كافة االختصاصات فً سبٌل التعامل باسم الشركة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار  -االستاذ / نجٌب انسى نجٌب ساوٌرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى -  1406

عن الشركة علً النحو التالً الي اثنٌن من السادة المذكورة اسمائهم ) السٌد / م / وان تصبح صالحٌات التولٌع 1م1المابضة ش

العضو المنتدب ( مجتمعٌن امام البنون  داخل مصر  -رئٌس مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم دمحم حسنٌن كرم  -ماجد شولً سولاير 

جهات الرسمٌة والمضائٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة اوخارج جمهورٌة مصر العربٌة والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركة امام كافة ال

 63613برلم       21101131والبنون وكذلن وله / لهم  كافة االختصاصات فً سبٌل التعامل باسم الشركة ، تارٌخ : 

ثمار ممثال عن شركة اوراسكوم لالست -االستاذة /وفاء شكرى فرٌد زللمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى -  1401

م / وان تصبح صالحٌات التولٌع عن الشركة علً النحو التالً الي اثنٌن من السادة المذكورة اسمائهم ) السٌد / 1م1المابضة ش

العضو المنتدب ( مجتمعٌن امام البنون  داخل مصر  -رئٌس مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم دمحم حسنٌن كرم  -ماجد شولً سولاير 

العربٌة والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والمضائٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة اوخارج جمهورٌة مصر 

 63613برلم       21101131والبنون وكذلن وله / لهم  كافة االختصاصات فً سبٌل التعامل باسم الشركة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لٌصبح تشكٌل المجلس كالتالً / االستاذ /ماجد شولى  2110/6/26أعادة تشكٌل مجلس االدارة ثالث سنوات تبدا من  -  1408

م / وان تصبح 1م1ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار المابضة ش -سولاير بولس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى

رئٌس  -ولً سولاير صالحٌات التولٌع عن الشركة علً النحو التالً الي اثنٌن من السادة المذكورة اسمائهم ) السٌد / ماجد ش

العضو المنتدب ( مجتمعٌن امام البنون  داخل مصر اوخارج جمهورٌة مصر  -مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم دمحم حسنٌن كرم 

العربٌة والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والمضائٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة والبنون وكذلن وله / لهم  كافة 

 63613برلم       21101131ختصاصات فً سبٌل التعامل باسم الشركة ، تارٌخ : اال

ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار  -االستاذ / ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو منتدب  تنفٌذى -  1400

ثنٌن من السادة المذكورة اسمائهم ) السٌد / م / وان تصبح صالحٌات التولٌع عن الشركة علً النحو التالً الي ا1م1المابضة ش

العضو المنتدب ( مجتمعٌن امام البنون  داخل مصر  -رئٌس مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم دمحم حسنٌن كرم  -ماجد شولً سولاير 

والؽٌر حكومٌة  اوخارج جمهورٌة مصر العربٌة والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والمضائٌة والحكومٌة

 63613برلم       21101131والبنون وكذلن وله / لهم  كافة االختصاصات فً سبٌل التعامل باسم الشركة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة اوراسكوم  -االستاذ /اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى -  1511

/ وان تصبح صالحٌات التولٌع عن الشركة علً النحو التالً الي اثنٌن من السادة المذكورة اسمائهم ) م 1م1لالستثمار المابضة ش

العضو المنتدب ( مجتمعٌن امام البنون  داخل  -رئٌس مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم دمحم حسنٌن كرم  -السٌد / ماجد شولً سولاير 

ن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والمضائٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة مصر اوخارج جمهورٌة مصر العربٌة والؽٌر وكذل

 63613برلم       21101131والبنون وكذلن وله / لهم  كافة االختصاصات فً سبٌل التعامل باسم الشركة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار  -االستاذ /تامر مختار احمد المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى -  1511

م / وان تصبح صالحٌات التولٌع عن الشركة علً النحو التالً الي اثنٌن من السادة المذكورة اسمائهم ) السٌد / 1م1المابضة ش

داخل مصر العضو المنتدب ( مجتمعٌن امام البنون   -رئٌس مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم دمحم حسنٌن كرم  -ماجد شولً سولاير 

اوخارج جمهورٌة مصر العربٌة والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والمضائٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

 63613برلم       21101131والبنون وكذلن وله / لهم  كافة االختصاصات فً سبٌل التعامل باسم الشركة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة اوراسكوم  -محمود محرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى االستاذ /دمحم جمال محرم -  1512

م / وان تصبح صالحٌات التولٌع عن الشركة علً النحو التالً الي اثنٌن من السادة المذكورة اسمائهم ) 1م1لالستثمار المابضة ش

العضو المنتدب ( مجتمعٌن امام البنون  داخل  -حسنٌن كرم  رئٌس مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم دمحم -السٌد / ماجد شولً سولاير 

مصر اوخارج جمهورٌة مصر العربٌة والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والمضائٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

 63613برلم       21101131والبنون وكذلن وله / لهم  كافة االختصاصات فً سبٌل التعامل باسم الشركة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة اوراسكوم لالستثمار  -االستاذ /منٌر امٌن فخرى عبدالنور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى -  1513

م / وان تصبح صالحٌات التولٌع عن الشركة علً النحو التالً الي اثنٌن من السادة المذكورة اسمائهم ) السٌد / 1م1المابضة ش

العضو المنتدب ( مجتمعٌن امام البنون  داخل مصر  -رئٌس مجلس االدارة والسٌد / ابراهٌم دمحم حسنٌن كرم  -سولاير ماجد شولً 

اوخارج جمهورٌة مصر العربٌة والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الرسمٌة والمضائٌة والحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

 63613برلم       21101131صات فً سبٌل التعامل باسم الشركة ، تارٌخ : والبنون وكذلن وله / لهم  كافة االختصا

الدكتور /احمد محمود احمد جالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وابرام كافة المعامالت البنكٌة والمصرفٌة وؼٌرها  -  1514

ر العربٌة والؽٌر والحصول علً المروض من المعامالت  والتولٌع علً كافه العمود امام البنون داخل او خارج جمهورٌة مص

والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها والمستندات الخاصة بالشركة ولهما حك شراء وبٌع 

ع نٌابة عنها امام الشهر كافة انواع السٌارات والتولٌع نٌابة عن الشركة علً التعالدات التً تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركة والتولٌ

 63613برلم       21101131العماري والؽرؾ التجارٌة والسجل التجاري وله / لهم ، تارٌخ : 

االستاذ / نجٌب انسى نجٌب ساوٌرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وابرام كافة المعامالت البنكٌة والمصرفٌة  -  1515

العمود امام البنون داخل او خارج جمهورٌة مصر العربٌة والؽٌر والحصول علً  وؼٌرها من المعامالت  والتولٌع علً كافه

المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها والمستندات الخاصة بالشركة ولهما حك 

ت التً تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها شراء وبٌع كافة انواع السٌارات والتولٌع نٌابة عن الشركة علً التعالدا

 63613برلم       21101131امام الشهر العماري والؽرؾ التجارٌة والسجل التجاري وله / لهم ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فٌة وؼٌرها االستاذة /وفاء شكرى فرٌد زللمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وابرام كافة المعامالت البنكٌة والمصر -  1516

من المعامالت  والتولٌع علً كافه العمود امام البنون داخل او خارج جمهورٌة مصر العربٌة والؽٌر والحصول علً المروض 

والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها والمستندات الخاصة بالشركة ولهما حك شراء وبٌع 

ارات والتولٌع نٌابة عن الشركة علً التعالدات التً تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام الشهر كافة انواع السٌ

 63613برلم       21101131العماري والؽرؾ التجارٌة والسجل التجاري وله / لهم ، تارٌخ : 

ٌصبح تشكٌل المجلس كالتالً / االستاذ /ماجد شولى ل 2110/6/26أعادة تشكٌل مجلس االدارة ثالث سنوات تبدا من  -  1511

سولاير بولس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وابرام كافة المعامالت البنكٌة والمصرفٌة وؼٌرها من المعامالت  والتولٌع علً 

ت االئتمانٌة وتمدٌم كافه العمود امام البنون داخل او خارج جمهورٌة مصر العربٌة والؽٌر والحصول علً المروض والتسهٌال

الضمانات والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها والمستندات الخاصة بالشركة ولهما حك شراء وبٌع كافة انواع السٌارات 

والتولٌع نٌابة عن الشركة علً التعالدات التً تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام الشهر العماري والؽرؾ 

 63613برلم       21101131ٌة والسجل التجاري وله / لهم ، تارٌخ : التجار

االستاذ / ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو منتدب  وابرام كافة المعامالت البنكٌة والمصرفٌة وؼٌرها  -  1518

العربٌة والؽٌر والحصول علً المروض  من المعامالت  والتولٌع علً كافه العمود امام البنون داخل او خارج جمهورٌة مصر

والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها والمستندات الخاصة بالشركة ولهما حك شراء وبٌع 

نٌابة عنها امام الشهر  كافة انواع السٌارات والتولٌع نٌابة عن الشركة علً التعالدات التً تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركة والتولٌع

 63613برلم       21101131العماري والؽرؾ التجارٌة والسجل التجاري وله / لهم ، تارٌخ : 

االستاذ /اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وابرام كافة المعامالت البنكٌة  -  1510

ٌع علً كافه العمود امام البنون داخل او خارج جمهورٌة مصر العربٌة والؽٌر والحصول والمصرفٌة وؼٌرها من المعامالت  والتول

علً المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها والمستندات الخاصة بالشركة ولهما 

لً التعالدات التً تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة حك شراء وبٌع كافة انواع السٌارات والتولٌع نٌابة عن الشركة ع

 63613برلم       21101131عنها امام الشهر العماري والؽرؾ التجارٌة والسجل التجاري وله / لهم ، تارٌخ : 

بنكٌة والمصرفٌة االستاذ /تامر مختار احمد المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وابرام كافة المعامالت ال -  1511

وؼٌرها من المعامالت  والتولٌع علً كافه العمود امام البنون داخل او خارج جمهورٌة مصر العربٌة والؽٌر والحصول علً 

المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها والمستندات الخاصة بالشركة ولهما حك 

ة انواع السٌارات والتولٌع نٌابة عن الشركة علً التعالدات التً تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها شراء وبٌع كاف

 63613برلم       21101131امام الشهر العماري والؽرؾ التجارٌة والسجل التجاري وله / لهم ، تارٌخ : 

اهمة  عضو مجلس ادارة  وابرام كافة المعامالت البنكٌة والمصرفٌة االستاذ /دمحم جمال محرم محمود محرم  شركة مس -  1511

وؼٌرها من المعامالت  والتولٌع علً كافه العمود امام البنون داخل او خارج جمهورٌة مصر العربٌة والؽٌر والحصول علً 

لمستندات الخاصة بالشركة ولهما حك المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها وا

شراء وبٌع كافة انواع السٌارات والتولٌع نٌابة عن الشركة علً التعالدات التً تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها 

 63613برلم       21101131امام الشهر العماري والؽرؾ التجارٌة والسجل التجاري وله / لهم ، تارٌخ : 

االستاذ /منٌر امٌن فخرى عبدالنور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وابرام كافة المعامالت البنكٌة والمصرفٌة  -  1512

وؼٌرها من المعامالت  والتولٌع علً كافه العمود امام البنون داخل او خارج جمهورٌة مصر العربٌة والؽٌر والحصول علً 

انات والرهونات الالزمة لذلن وتولٌع عمودها والمستندات الخاصة بالشركة ولهما حك المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم الضم

شراء وبٌع كافة انواع السٌارات والتولٌع نٌابة عن الشركة علً التعالدات التً تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها 

 63613برلم       21101131لهم ، تارٌخ : امام الشهر العماري والؽرؾ التجارٌة والسجل التجاري وله / 

الدكتور /احمد محمود احمد جالل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وان  -  1513

    21101131، تارٌخ :  1ٌخول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن 

 63613برلم   

االستاذ / نجٌب انسى نجٌب ساوٌرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن  -  1514

    21101131، تارٌخ :  1وان ٌخول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن 

 63613برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االستاذة /وفاء شكرى فرٌد زللمه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وان  -  1515

    21101131، تارٌخ :  1ٌخول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن 

 63613برلم   

لٌصبح تشكٌل المجلس كالتالً / االستاذ /ماجد شولى  2110/6/26جلس االدارة ثالث سنوات تبدا من أعادة تشكٌل م -  1516

سولاير بولس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وان ٌخول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن 

 63613برلم       21101131، تارٌخ :  1فردٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او من

االستاذ / ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو منتدب  الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وان  -  1511

    21101131، تارٌخ :  1ٌخول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن 

 63613برلم   

االستاذ /اٌمن دمحم الطٌب دمحم سلٌمان سلٌمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن ووكالء  -  1518

، تارٌخ :  1مفوضٌن وان ٌخول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن 

 63613برلم       21101131

االستاذ /تامر مختار احمد المهدى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وان  -  1510

    21101131، تارٌخ :  1ٌخول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن 

 63613برلم   

االستاذ /دمحم جمال محرم محمود محرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن  -  1521

    21101131، تارٌخ :  1وان ٌخول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن 

 63613برلم   

/منٌر امٌن فخرى عبدالنور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحك فً تعٌٌن المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وان االستاذ  -  1521

    21101131، تارٌخ :  1ٌخول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركة مجتمعٌن او منفردٌن 

 63613برلم   

ٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثل لشركة بلتون المالٌه المابضه مصطفى احمد عبدالعزٌز عزالد -  1522

 81203برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1ش

م ، تارٌخ : 1م1احمد دمحم احمد سلٌمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى ممثل لشركة بلتون المالٌه المابضه ش -  1523

 81203برلم       21101131

م 1م1اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثل لشركة بلتون المالٌه المابضه ش -  1524

 81203برلم       21101131، تارٌخ : 

، م 1م1هٌثم دمحم محروس دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثل لشركة بلتون المالٌه المابضه ش -  1525

 81203برلم       21101131تارٌخ : 

م ، 1م1رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثل لشركة بلتون المالٌه المابضه ش -  1526

 81203برلم       21101131تارٌخ : 

سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر  الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح كالتً / احمد دمحم محمود -  1521

 81203برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1تنفٌذى ممثل لشركة بلتون المالٌه المابضه ش

مصطفى احمد عبدالعزٌز عزالدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ممثل عن شركة بلتون لتروٌج  -  1528

 81203برلم       21101131خ : ، تارٌ 1وتؽطٌة االكتتاب ش م م 

احمد دمحم احمد سلٌمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذي ممثل عن شركة بلتون لتروٌج وتؽطٌة االكتتاب ش م م  -  1520

 81203برلم       21101131، تارٌخ :  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن شركة بلتون لتروٌج وتؽطٌة اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ممثل  -  1531

 81203برلم       21101131، تارٌخ :  1االكتتاب ش م م 

هٌثم دمحم محروس دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ممثل عن شركة بلتون لتروٌج وتؽطٌة االكتتاب  -  1531

 81203برلم       21101131، تارٌخ :  1ش م م 

لحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ممثل عن شركة بلتون لتروٌج وتؽطٌة رضا دمحم عبدا -  1532

 81203برلم       21101131، تارٌخ :  1االكتتاب ش م م 

الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح كالتً / احمد دمحم محمود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر  -  1533

 81203برلم       21101131، تارٌخ :  1ذي ممثل عن شركة بلتون لتروٌج وتؽطٌة االكتتاب ش م م تنفٌ

    21101131مصطفى احمد عبدالعزٌز عزالدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1534

 81203برلم   

 81203برلم       21101131نتدب  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ : احمد دمحم احمد سلٌمان  شركة مساهمة  عضو م -  1535

برلم       21101131اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1536

81203 

برلم       21101131هٌثم دمحم محروس دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1531

81203 

برلم       21101131رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1538

81203 

الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح كالتً / احمد دمحم محمود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر  -  1530

 81203برلم       21101131فٌذى مستمل ، تارٌخ : تن

    21101131مصطفى احمد عبدالعزٌز عزالدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1541

 81203برلم   

 81203برلم       21101131احمد دمحم احمد سلٌمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1541

برلم       21101131اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1542

81203 

برلم       21101131هٌثم دمحم محروس دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1543

81203 

برلم       21101131عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ : رضا دمحم  -  1544

81203 

الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح كالتً / احمد دمحم محمود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر  -  1545

 81203برلم       21101131تنفٌذى مستمل ، تارٌخ : 

، تارٌخ :  1مصطفى احمد عبدالعزٌز عزالدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمة علً لبول استمالته  -  1546

 81203برلم       21101131

برلم       21101131، تارٌخ :  1احمد دمحم احمد سلٌمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  الموافمة علً لبول استمالته  -  1541

81203 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101131، تارٌخ :  1اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمة علً لبول استمالته  -  1548

 81203برلم   

برلم       21101131، تارٌخ :  1هٌثم دمحم محروس دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمة علً لبول استمالته  -  1540

81203 

    21101131، تارٌخ :  1ضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافمة علً لبول استمالته ر -  1551

 81203برلم   

الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح كالتً / احمد دمحم محمود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1551

 81203برلم       21101131، تارٌخ :  1الموافمة علً لبول استمالته 

مصطفى احمد عبدالعزٌز عزالدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بلتون المالٌة المابضة لالستثمارات  -  1552

مد دمحم الموافمة علً ان تصبح سلطات التولٌع عن الشركة الي اثنٌن من السادة التالً اسمائهم مجتمعٌن  السٌد / اح -م 1م1ش

عضو  -السٌد / احمد دمحم احمد سلٌمان  -رئٌس مجلس االدارة ؼٌر تنفٌذي ممثل شركة بلتون المالٌة المابضة ش م م  -محمود سالم 

عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذي ممثل  -السٌد / هٌثم دمحم دمحم محروس دمحم  -منتدب ممثل شركة بلتون المابضة لالستثمارات ش م م 

 81203برلم       21101131روٌج وتؽطٌة االكتتاب ش م م  ؼٌر تنفٌذى ممثال ، تارٌخ : شركة بلتون لت

 -م 1م1احمد دمحم احمد سلٌمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال لشركة بلتون المالٌة المابضة لالستثمارات ش -  1553

 -تالً اسمائهم مجتمعٌن  السٌد / احمد دمحم محمود سالم الموافمة علً ان تصبح سلطات التولٌع عن الشركة الي اثنٌن من السادة ال

عضو منتدب ممثل  -السٌد / احمد دمحم احمد سلٌمان  -رئٌس مجلس االدارة ؼٌر تنفٌذي ممثل شركة بلتون المالٌة المابضة ش م م 

رة ؼٌر تنفٌذي ممثل شركة بلتون عضو مجلس ادا -السٌد / هٌثم دمحم دمحم محروس دمحم  -شركة بلتون المابضة لالستثمارات ش م م 

 81203برلم       21101131لتروٌج وتؽطٌة االكتتاب ش م م  ؼٌر تنفٌذى ممثال ، تارٌخ : 

اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بلتون المالٌة المابضة لالستثمارات  -  1554

ولٌع عن الشركة الي اثنٌن من السادة التالً اسمائهم مجتمعٌن  السٌد / احمد دمحم الموافمة علً ان تصبح سلطات الت -م 1م1ش

عضو  -السٌد / احمد دمحم احمد سلٌمان  -رئٌس مجلس االدارة ؼٌر تنفٌذي ممثل شركة بلتون المالٌة المابضة ش م م  -محمود سالم 

عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذي ممثل  -م دمحم دمحم محروس دمحم السٌد / هٌث -منتدب ممثل شركة بلتون المابضة لالستثمارات ش م م 

 81203برلم       21101131شركة بلتون لتروٌج وتؽطٌة االكتتاب ش م م  ؼٌر تنفٌذى ممثال ، تارٌخ : 

 -م 1م1هٌثم دمحم محروس دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بلتون المالٌة المابضة لالستثمارات ش -  1555

 -الموافمة علً ان تصبح سلطات التولٌع عن الشركة الي اثنٌن من السادة التالً اسمائهم مجتمعٌن  السٌد / احمد دمحم محمود سالم 

عضو منتدب ممثل  -السٌد / احمد دمحم احمد سلٌمان  -رئٌس مجلس االدارة ؼٌر تنفٌذي ممثل شركة بلتون المالٌة المابضة ش م م 

عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذي ممثل شركة بلتون  -السٌد / هٌثم دمحم دمحم محروس دمحم  -ابضة لالستثمارات ش م م شركة بلتون الم

 81203برلم       21101131لتروٌج وتؽطٌة االكتتاب ش م م  ؼٌر تنفٌذى ممثال ، تارٌخ : 

م 1م1ة بلتون المالٌة المابضة لالستثمارات شرضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشرك -  1556

 -الموافمة علً ان تصبح سلطات التولٌع عن الشركة الي اثنٌن من السادة التالً اسمائهم مجتمعٌن  السٌد / احمد دمحم محمود سالم  -

عضو منتدب ممثل  -سلٌمان السٌد / احمد دمحم احمد  -رئٌس مجلس االدارة ؼٌر تنفٌذي ممثل شركة بلتون المالٌة المابضة ش م م 

عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذي ممثل شركة بلتون  -السٌد / هٌثم دمحم دمحم محروس دمحم  -شركة بلتون المابضة لالستثمارات ش م م 

 81203برلم       21101131لتروٌج وتؽطٌة االكتتاب ش م م  ؼٌر تنفٌذى ممثال ، تارٌخ : 

مجلس االدارة لٌصبح كالتً / احمد دمحم محمود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمة علً اعادة تشكٌل  -  1551

الموافمة علً ان تصبح سلطات التولٌع عن الشركة الي اثنٌن من السادة  -م 1م1ممثال لشركة بلتون المالٌة المابضة لالستثمارات ش

س مجلس االدارة ؼٌر تنفٌذي ممثل شركة بلتون المالٌة المابضة ش م م رئٌ -التالً اسمائهم مجتمعٌن  السٌد / احمد دمحم محمود سالم 

السٌد / هٌثم دمحم دمحم محروس دمحم  -عضو منتدب ممثل شركة بلتون المابضة لالستثمارات ش م م  -السٌد / احمد دمحم احمد سلٌمان  -

    21101131م  ؼٌر تنفٌذى ممثال ، تارٌخ :  عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذي ممثل شركة بلتون لتروٌج وتؽطٌة االكتتاب ش م -

 81203برلم   

تصبح سلطات   -مصطفى احمد عبدالعزٌز عزالدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لشركة بلتون المالٌه المابضه  -  1558

ٌل الشركه امام كافة الجهات التولٌع عن الشركه الى اثنٌن من الساده المذكورة اسمائهم مجتمعٌن امام البنون والؽٌر وكذلن تمث



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الرسمٌه  والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وكذلن لهم كافة االختصاصات فى سبٌل التعامل باسم الشركه وابرام كافة المعامالت 

البنكٌه والمصرفٌه وؼٌرها من المعامالت والتولٌع على كافة العمود امام البنون والؽٌر والحصول على المروض والتسهٌالت 

 81203برلم       21101131االئتمانٌه وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمه لذلن وتولٌع عمودها ، تارٌخ : 

تصبح سلطات التولٌع عن الشركه   -احمد دمحم احمد سلٌمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  لشركة بلتون المالٌه المابضه  -  1550

ٌن امام البنون والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه  والحكومٌه الى اثنٌن من الساده المذكورة اسمائهم مجتمع

والؽٌر حكومٌه والبنون وكذلن لهم كافة االختصاصات فى سبٌل التعامل باسم الشركه وابرام كافة المعامالت البنكٌه والمصرفٌه 

والحصول على المروض والتسهٌالت االئتمانٌه وتمدٌم  وؼٌرها من المعامالت والتولٌع على كافة العمود امام البنون والؽٌر

 81203برلم       21101131الضمانات والرهونات الالزمه لذلن وتولٌع عمودها ، تارٌخ : 

تصبح سلطات التولٌع   -اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لشركة بلتون المالٌه المابضه  -  1561

نٌن من الساده المذكورة اسمائهم مجتمعٌن امام البنون والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه  عن الشركه الى اث

والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وكذلن لهم كافة االختصاصات فى سبٌل التعامل باسم الشركه وابرام كافة المعامالت البنكٌه 

ع على كافة العمود امام البنون والؽٌر والحصول على المروض والتسهٌالت االئتمانٌه والمصرفٌه وؼٌرها من المعامالت والتولٌ

 81203برلم       21101131وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمه لذلن وتولٌع عمودها ، تارٌخ : 

تصبح سلطات التولٌع عن   -هٌثم دمحم محروس دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لشركة بلتون المالٌه المابضه  -  1561

الشركه الى اثنٌن من الساده المذكورة اسمائهم مجتمعٌن امام البنون والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه  

والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وكذلن لهم كافة االختصاصات فى سبٌل التعامل باسم الشركه وابرام كافة المعامالت البنكٌه 

لمصرفٌه وؼٌرها من المعامالت والتولٌع على كافة العمود امام البنون والؽٌر والحصول على المروض والتسهٌالت االئتمانٌه وا

 81203برلم       21101131وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمه لذلن وتولٌع عمودها ، تارٌخ : 

تصبح سلطات التولٌع   -دارة  لشركة بلتون المالٌه المابضه رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  1562

عن الشركه الى اثنٌن من الساده المذكورة اسمائهم مجتمعٌن امام البنون والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه  

شركه وابرام كافة المعامالت البنكٌه والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وكذلن لهم كافة االختصاصات فى سبٌل التعامل باسم ال

والمصرفٌه وؼٌرها من المعامالت والتولٌع على كافة العمود امام البنون والؽٌر والحصول على المروض والتسهٌالت االئتمانٌه 

 81203برلم       21101131وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمه لذلن وتولٌع عمودها ، تارٌخ : 

لً اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح كالتً / احمد دمحم محمود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمة ع -  1563

تصبح سلطات التولٌع عن الشركه الى اثنٌن من الساده المذكورة اسمائهم مجتمعٌن امام البنون   -لشركة بلتون المالٌه المابضه 

رسمٌه  والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وكذلن لهم كافة االختصاصات فى سبٌل والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركه امام كافة الجهات ال

التعامل باسم الشركه وابرام كافة المعامالت البنكٌه والمصرفٌه وؼٌرها من المعامالت والتولٌع على كافة العمود امام البنون والؽٌر 

    21101131لرهونات الالزمه لذلن وتولٌع عمودها ، تارٌخ : والحصول على المروض والتسهٌالت االئتمانٌه وتمدٌم الضمانات وا

 81203برلم   

مصطفى احمد عبدالعزٌز عزالدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمستندات الخاصه بالشركه ولهماحك شراء  -  1564

ٌها وتمثٌل الشركه والتولٌع نٌابة عنها امام وبٌع كافة انواع السٌارات والتولٌع نٌابة عن الشركه على التعالدات التى تكون طرفا ف

الشهر العمارى والؽرؾ التجارٌه والسجل التجارى ولهم الحك فى تعٌٌن المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وان ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او 

، تارٌخ :  1ه لرئٌس مجلس االدارة فمط حك تمثٌل الشركة امام المضا -الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن 

 81203برلم       21101131

احمد دمحم احمد سلٌمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  والمستندات الخاصه بالشركه ولهماحك شراء وبٌع كافة انواع  -  1565

الشهر العمارى السٌارات والتولٌع نٌابة عن الشركه على التعالدات التى تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركه والتولٌع نٌابة عنها امام 

والؽرؾ التجارٌه والسجل التجارى ولهم الحك فى تعٌٌن المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وان ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء 

    21101131، تارٌخ :  1لرئٌس مجلس االدارة فمط حك تمثٌل الشركة امام المضاه  -المفوضٌن حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن 

 81203برلم   

اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمستندات الخاصه بالشركه ولهماحك شراء وبٌع كافة  -  1566

انواع السٌارات والتولٌع نٌابة عن الشركه على التعالدات التى تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركه والتولٌع نٌابة عنها امام الشهر 

لتجارى ولهم الحك فى تعٌٌن المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وان ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء العمارى والؽرؾ التجارٌه والسجل ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101131، تارٌخ :  1لرئٌس مجلس االدارة فمط حك تمثٌل الشركة امام المضاه  -المفوضٌن حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن 

 81203برلم   

عضو مجلس ادارة  والمستندات الخاصه بالشركه ولهماحك شراء وبٌع كافة انواع  هٌثم دمحم محروس دمحم  شركة مساهمة  -  1561

السٌارات والتولٌع نٌابة عن الشركه على التعالدات التى تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركه والتولٌع نٌابة عنها امام الشهر العمارى 

ء مفوضٌن وان ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء والؽرؾ التجارٌه والسجل التجارى ولهم الحك فى تعٌٌن المدٌرٌن ووكال

    21101131، تارٌخ :  1لرئٌس مجلس االدارة فمط حك تمثٌل الشركة امام المضاه  -المفوضٌن حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن 

 81203برلم   

لشركه ولهماحك شراء وبٌع كافة رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمستندات الخاصه با -  1568

انواع السٌارات والتولٌع نٌابة عن الشركه على التعالدات التى تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركه والتولٌع نٌابة عنها امام الشهر 

و الوكالء العمارى والؽرؾ التجارٌه والسجل التجارى ولهم الحك فى تعٌٌن المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وان ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن ا

    21101131، تارٌخ :  1لرئٌس مجلس االدارة فمط حك تمثٌل الشركة امام المضاه  -المفوضٌن حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن 

 81203برلم   

الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة لٌصبح كالتً / احمد دمحم محمود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  1560

ندات الخاصه بالشركه ولهماحك شراء وبٌع كافة انواع السٌارات والتولٌع نٌابة عن الشركه على التعالدات التى تكون طرفا والمست

فٌها وتمثٌل الشركه والتولٌع نٌابة عنها امام الشهر العمارى والؽرؾ التجارٌه والسجل التجارى ولهم الحك فى تعٌٌن المدٌرٌن 

لرئٌس مجلس االدارة فمط  -الء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن ووكالء مفوضٌن وان ٌخولوا هؤ

 81203برلم       21101131، تارٌخ :  1حك تمثٌل الشركة امام المضاه 

    21101131، تارٌخ :  1السٌد/ مصطفى احمد عبدالعزٌزعزالدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته  -  1511

 14000برلم   

    21101131، تارٌخ :  1السٌد/ باسم ابراهٌم عزب ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته  -  1511

 14000برلم   

    21101131، تارٌخ :  1السٌد / رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته  -  1512

 14000برلم   

وتحدٌد سلطات وصالحٌات التولٌع عن الشركة  2110/6/31الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  1513

    21101131، تارٌخ :  1لتصبح كاالتً /االستاذ/ احمد دمحم محمود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته 

 14000برلم   

برلم       21101131، تارٌخ :  1السٌد/ احمد موسى سٌد موسى  شركة مساهمة  عضو منتدب  تم لبول استمالته  -  1514

14000 

    21101131، تارٌخ :  1السٌد / اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته  -  1515

 14000برلم   

    21101131، تارٌخ :  1على متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته السٌد/ محمود ٌوسؾ  -  1516

 14000برلم   

    21101131، تارٌخ :  1السٌد/ مصطفى احمد عبدالعزٌزعزالدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته  -  1511

 14000برلم   

    21101131، تارٌخ :  1السٌد/ باسم ابراهٌم عزب ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته  -  1518

 14000برلم   

    21101131، تارٌخ :  1السٌد / رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته  -  1510

 14000برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وتحدٌد سلطات وصالحٌات التولٌع عن الشركة  2110/6/31الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  1581

    21101131، تارٌخ :  1لتصبح كاالتً /االستاذ/ احمد دمحم محمود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته 

 14000برلم   

برلم       21101131، تارٌخ :  1موسى  شركة مساهمة  عضو منتدب  تم لبول استمالته  السٌد/ احمد موسى سٌد -  1581

14000 

    21101131، تارٌخ :  1السٌد / اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته  -  1582

 14000برلم   

    21101131، تارٌخ :  1عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته  السٌد/ محمود ٌوسؾ على متولى  شركة مساهمة  -  1583

 14000برلم   

السٌد/ مصطفى احمد عبدالعزٌزعزالدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بلتون المالٌه المابضه  -  1584

 14000برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1ش

م ، 1م1ٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركة بلتون المالٌه المابضه شالسٌد/ باسم ابراهٌم عزب ابراه -  1585

 14000برلم       21101131تارٌخ : 

م ، 1م1السٌد / رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بلتون المالٌه المابضه ش -  1586

 14000برلم       21101131تارٌخ : 

وتحدٌد سلطات وصالحٌات التولٌع عن الشركة  2110/6/31الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  1581

م ، 1م1لتصبح كاالتً /االستاذ/ احمد دمحم محمود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال لشركة بلتون المالٌه المابضه ش

 14000برلم       21101131تارٌخ : 

م ، تارٌخ : 1م1السٌد/ احمد موسى سٌد موسى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال لشركة بلتون المالٌه المابضه ش -  1588

 14000برلم       21101131

م ، 1م1السٌد / اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بلتون المالٌه المابضه ش -  1580

 14000برلم       21101131تارٌخ : 

م ، 1م1السٌد/ محمود ٌوسؾ على متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة بلتون المالٌه المابضه ش -  1501

 14000برلم       21101131تارٌخ : 

بلتون لتكنولوجٌا السٌد/ مصطفى احمد عبدالعزٌزعزالدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي  ممثل لشركة  -  1501

 14000برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المعلومات  ش

السٌد/ باسم ابراهٌم عزب ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي  ممثل لشركة بلتون لتكنولوجٌا  -  1502

 14000برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المعلومات  ش

عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي  ممثل لشركة بلتون لتكنولوجٌا  السٌد / رضا دمحم -  1503

 14000برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المعلومات  ش

وتحدٌد سلطات وصالحٌات التولٌع عن الشركة  2110/6/31الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  1504

/االستاذ/ احمد دمحم محمود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي  ممثل لشركة بلتون لتكنولوجٌا  لتصبح كاالتً

 14000برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المعلومات  ش

معلومات  السٌد/ احمد موسى سٌد موسى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذي  ممثل لشركة بلتون لتكنولوجٌا ال -  1505

 14000برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1ش

السٌد / اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي  ممثل لشركة بلتون لتكنولوجٌا  -  1506

 14000برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المعلومات  ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي  ممثل لشركة بلتون لتكنولوجٌا السٌد/ محمود ٌوسؾ على متولى  شركة مساه -  1501

 14000برلم       21101131م ، تارٌخ : 1م1المعلومات  ش

السٌد/ مصطفى احمد عبدالعزٌزعزالدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1508

 14000برلم       21101131

    21101131ابراهٌم عزب ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  السٌد/ باسم -  1500

 14000برلم   

    21101131السٌد / رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1611

 14000برلم   

وتحدٌد سلطات وصالحٌات التولٌع عن الشركة  2110/6/31ل مجلس االدارة اعتبارا من الموافمة علً اعادة تشكٌ -  1611

    21101131لتصبح كاالتً /االستاذ/ احمد دمحم محمود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ : 

 14000برلم   

برلم       21101131نتدب  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ : السٌد/ احمد موسى سٌد موسى  شركة مساهمة  عضو م -  1612

14000 

    21101131السٌد / اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل ، تارٌخ :  -  1613

 14000برلم   

    21101131ستمل ، تارٌخ : السٌد/ محمود ٌوسؾ على متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى م -  1614

 14000برلم   

، تارٌخ :  -السٌد/ مصطفى احمد عبدالعزٌزعزالدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل  -  1615

 14000برلم       21101131

    21101131، تارٌخ :  -السٌد/ باسم ابراهٌم عزب ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل  -  1616

 14000برلم   

    21101131، تارٌخ :  -السٌد / رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل  -  1611

 14000برلم   

وتحدٌد سلطات وصالحٌات التولٌع عن الشركة  2110/6/31الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  1618

    21101131، تارٌخ :  -لتصبح كاالتً /االستاذ/ احمد دمحم محمود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل 

 14000برلم   

برلم       21101131، تارٌخ :  -موسى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى مستمل  السٌد/ احمد موسى سٌد -  1610

14000 

    21101131، تارٌخ :  -السٌد / اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل  -  1611

 14000برلم   

    21101131، تارٌخ :  -عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى مستمل  السٌد/ محمود ٌوسؾ على متولى  شركة مساهمة  -  1611

 14000برلم   

السٌد/ مصطفى احمد عبدالعزٌزعزالدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ممثل لشركة بلتون المالٌه  -  1612

اده التالى اسمائهم مجتمعٌن السٌد/ احمد دمحم الموافمه على ان تصبح سلطات التولٌع عن الشركه الى اثنٌن من الس-م 1م1المابضه ش

السٌد/ احمد موسى سٌد موسى العضو  -م 1م1محمود سالم  رئٌس مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى ممثال لشركة بلتون المالٌه المابضه ش

ذى ممثل لشركة السٌد/ محمود ٌوسؾ علً متولً عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌ-م 1م1المنتدب ممثل لشركة بلتون المالٌه المابضه ش

 14000برلم       21101131تصبح سلطات التولٌع عن الشركه الى ، تارٌخ :  -م 1م1بلتون لتكنولوجٌا المعلومات ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السٌد/ باسم ابراهٌم عزب ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ممثل لشركة بلتون المالٌه المابضه  -  1613

صبح سلطات التولٌع عن الشركه الى اثنٌن من الساده التالى اسمائهم مجتمعٌن السٌد/ احمد دمحم محمود الموافمه على ان ت-م 1م1ش

السٌد/ احمد موسى سٌد موسى العضو المنتدب  -م 1م1سالم  رئٌس مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى ممثال لشركة بلتون المالٌه المابضه ش

محمود ٌوسؾ علً متولً عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى ممثل لشركة بلتون السٌد/ -م 1م1ممثل لشركة بلتون المالٌه المابضه ش

 14000برلم       21101131تصبح سلطات التولٌع عن الشركه الى ، تارٌخ :  -م 1م1لتكنولوجٌا المعلومات ش

ن المالٌه المابضه السٌد / رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ممثل لشركة بلتو -  1614

الموافمه على ان تصبح سلطات التولٌع عن الشركه الى اثنٌن من الساده التالى اسمائهم مجتمعٌن السٌد/ احمد دمحم محمود -م 1م1ش

السٌد/ احمد موسى سٌد موسى العضو المنتدب  -م 1م1سالم  رئٌس مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى ممثال لشركة بلتون المالٌه المابضه ش

السٌد/ محمود ٌوسؾ علً متولً عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى ممثل لشركة بلتون -م 1م1لشركة بلتون المالٌه المابضه شممثل 

 14000برلم       21101131تصبح سلطات التولٌع عن الشركه الى ، تارٌخ :  -م 1م1لتكنولوجٌا المعلومات ش

وتحدٌد سلطات وصالحٌات التولٌع عن الشركة  2110/6/31من  الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا -  1615

لتصبح كاالتً /االستاذ/ احمد دمحم محمود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ممثل لشركة بلتون المالٌه المابضه 

ئهم مجتمعٌن السٌد/ احمد دمحم محمود الموافمه على ان تصبح سلطات التولٌع عن الشركه الى اثنٌن من الساده التالى اسما-م 1م1ش

السٌد/ احمد موسى سٌد موسى العضو المنتدب  -م 1م1سالم  رئٌس مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى ممثال لشركة بلتون المالٌه المابضه ش

لتون السٌد/ محمود ٌوسؾ علً متولً عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى ممثل لشركة ب-م 1م1ممثل لشركة بلتون المالٌه المابضه ش

 14000برلم       21101131تصبح سلطات التولٌع عن الشركه الى ، تارٌخ :  -م 1م1لتكنولوجٌا المعلومات ش

-م 1م1السٌد/ احمد موسى سٌد موسى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذي ممثل لشركة بلتون المالٌه المابضه ش -  1616

الى اثنٌن من الساده التالى اسمائهم مجتمعٌن السٌد/ احمد دمحم محمود سالم   الموافمه على ان تصبح سلطات التولٌع عن الشركه

السٌد/ احمد موسى سٌد موسى العضو المنتدب ممثل  -م 1م1رئٌس مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى ممثال لشركة بلتون المالٌه المابضه ش

لس اداره ؼٌر تنفٌذى ممثل لشركة بلتون السٌد/ محمود ٌوسؾ علً متولً عضو مج-م 1م1لشركة بلتون المالٌه المابضه ش

 14000برلم       21101131تصبح سلطات التولٌع عن الشركه الى ، تارٌخ :  -م 1م1لتكنولوجٌا المعلومات ش

السٌد / اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ممثل لشركة بلتون المالٌه المابضه  -  1611

وافمه على ان تصبح سلطات التولٌع عن الشركه الى اثنٌن من الساده التالى اسمائهم مجتمعٌن السٌد/ احمد دمحم محمود الم-م 1م1ش

السٌد/ احمد موسى سٌد موسى العضو المنتدب  -م 1م1سالم  رئٌس مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى ممثال لشركة بلتون المالٌه المابضه ش

السٌد/ محمود ٌوسؾ علً متولً عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى ممثل لشركة بلتون -م 1م1شممثل لشركة بلتون المالٌه المابضه 

 14000برلم       21101131تصبح سلطات التولٌع عن الشركه الى ، تارٌخ :  -م 1م1لتكنولوجٌا المعلومات ش

لشركة بلتون المالٌه المابضه  السٌد/ محمود ٌوسؾ على متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي ممثل -  1618

الموافمه على ان تصبح سلطات التولٌع عن الشركه الى اثنٌن من الساده التالى اسمائهم مجتمعٌن السٌد/ احمد دمحم محمود -م 1م1ش

منتدب السٌد/ احمد موسى سٌد موسى العضو ال -م 1م1سالم  رئٌس مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى ممثال لشركة بلتون المالٌه المابضه ش

السٌد/ محمود ٌوسؾ علً متولً عضو مجلس اداره ؼٌر تنفٌذى ممثل لشركة بلتون -م 1م1ممثل لشركة بلتون المالٌه المابضه ش

 14000برلم       21101131تصبح سلطات التولٌع عن الشركه الى ، تارٌخ :  -م 1م1لتكنولوجٌا المعلومات ش

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اثنٌن من الساده المذكوره اسمائهم   السٌد/ مصطفى احمد عبدالعزٌزعزالدٌن -  1610

مجتمعٌن امام البنون والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وكذلن له / لهم كافة 

والمصرفٌه وؼٌرها من المعامالت والتولٌع على كافة االختصاصات فى سبٌل التعامل باسم الشركه وابرام كافة المعامالت البنكٌه 

العمود امام البنون والؽٌر والحصول على المروض والتسهٌالت االئتمانٌه وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمه لذلن وتولٌع عمودها 

 14000رلم   ب    21101131والمستندات الخاصه بالشركه ولهما حك شراء وبٌع كافة انواع السٌارات ، تارٌخ : 

السٌد/ باسم ابراهٌم عزب ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اثنٌن من الساده المذكوره اسمائهم مجتمعٌن امام  -  1621

البنون والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وكذلن له / لهم كافة 

ل التعامل باسم الشركه وابرام كافة المعامالت البنكٌه والمصرفٌه وؼٌرها من المعامالت والتولٌع على كافة االختصاصات فى سبٌ

العمود امام البنون والؽٌر والحصول على المروض والتسهٌالت االئتمانٌه وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمه لذلن وتولٌع عمودها 

 14000برلم       21101131راء وبٌع كافة انواع السٌارات ، تارٌخ : والمستندات الخاصه بالشركه ولهما حك ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السٌد / رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اثنٌن من الساده المذكوره اسمائهم مجتمعٌن امام  -  1621

ومٌه والبنون وكذلن له / لهم كافة البنون والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه والحكومٌه والؽٌر حك

االختصاصات فى سبٌل التعامل باسم الشركه وابرام كافة المعامالت البنكٌه والمصرفٌه وؼٌرها من المعامالت والتولٌع على كافة 

وتولٌع عمودها العمود امام البنون والؽٌر والحصول على المروض والتسهٌالت االئتمانٌه وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمه لذلن 

 14000برلم       21101131والمستندات الخاصه بالشركه ولهما حك شراء وبٌع كافة انواع السٌارات ، تارٌخ : 

وتحدٌد سلطات وصالحٌات التولٌع عن الشركة  2110/6/31الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  1622

مود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اثنٌن من الساده المذكوره اسمائهم مجتمعٌن امام لتصبح كاالتً /االستاذ/ احمد دمحم مح

البنون والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وكذلن له / لهم كافة 

البنكٌه والمصرفٌه وؼٌرها من المعامالت والتولٌع على كافة  االختصاصات فى سبٌل التعامل باسم الشركه وابرام كافة المعامالت

العمود امام البنون والؽٌر والحصول على المروض والتسهٌالت االئتمانٌه وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمه لذلن وتولٌع عمودها 

 14000برلم       21101131والمستندات الخاصه بالشركه ولهما حك شراء وبٌع كافة انواع السٌارات ، تارٌخ : 

السٌد/ احمد موسى سٌد موسى  شركة مساهمة  عضو منتدب  اثنٌن من الساده المذكوره اسمائهم مجتمعٌن امام البنون  -  1623

والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وكذلن له / لهم كافة االختصاصات فى 

لتعامل باسم الشركه وابرام كافة المعامالت البنكٌه والمصرفٌه وؼٌرها من المعامالت والتولٌع على كافة العمود امام البنون سبٌل ا

والؽٌر والحصول على المروض والتسهٌالت االئتمانٌه وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمه لذلن وتولٌع عمودها والمستندات 

 14000برلم       21101131وبٌع كافة انواع السٌارات ، تارٌخ :  الخاصه بالشركه ولهما حك شراء

السٌد / اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اثنٌن من الساده المذكوره اسمائهم مجتمعٌن امام  -  1624

والبنون وكذلن له / لهم كافة  البنون والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الرسمٌه والحكومٌه والؽٌر حكومٌه

االختصاصات فى سبٌل التعامل باسم الشركه وابرام كافة المعامالت البنكٌه والمصرفٌه وؼٌرها من المعامالت والتولٌع على كافة 

ٌع عمودها العمود امام البنون والؽٌر والحصول على المروض والتسهٌالت االئتمانٌه وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمه لذلن وتول

 14000برلم       21101131والمستندات الخاصه بالشركه ولهما حك شراء وبٌع كافة انواع السٌارات ، تارٌخ : 

السٌد/ محمود ٌوسؾ على متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اثنٌن من الساده المذكوره اسمائهم مجتمعٌن امام  -  1625

مام كافة الجهات الرسمٌه والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وكذلن له / لهم كافة البنون والؽٌر وكذلن تمثٌل الشركه ا

االختصاصات فى سبٌل التعامل باسم الشركه وابرام كافة المعامالت البنكٌه والمصرفٌه وؼٌرها من المعامالت والتولٌع على كافة 

نٌه وتمدٌم الضمانات والرهونات الالزمه لذلن وتولٌع عمودها العمود امام البنون والؽٌر والحصول على المروض والتسهٌالت االئتما

 14000برلم       21101131والمستندات الخاصه بالشركه ولهما حك شراء وبٌع كافة انواع السٌارات ، تارٌخ : 

التعالدات  السٌد/ مصطفى احمد عبدالعزٌزعزالدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لتولٌع نٌابة عن الشركه على -  1626

التى تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركه والتولٌع نٌابة عنها امام الشهر العمارى والؽرؾ التجارٌه والسجل التجارى وله/ لهم الحك فى 

 -تعٌٌن المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وان ٌخول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن 

 14000برلم       21101131، تارٌخ :  1االدارة فمط حك تمثٌل الشركة امام المضاة لرئٌس مجلس 

السٌد/ باسم ابراهٌم عزب ابراهٌم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لتولٌع نٌابة عن الشركه على التعالدات التى تكون  -  1621

ى والؽرؾ التجارٌه والسجل التجارى وله/ لهم الحك فى تعٌٌن طرفا فٌها وتمثٌل الشركه والتولٌع نٌابة عنها امام الشهر العمار

لرئٌس  -المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وان ٌخول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن 

 14000برلم       21101131، تارٌخ :  1مجلس االدارة فمط حك تمثٌل الشركة امام المضاة 

السٌد / رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لتولٌع نٌابة عن الشركه على التعالدات التى تكون  -  1628

طرفا فٌها وتمثٌل الشركه والتولٌع نٌابة عنها امام الشهر العمارى والؽرؾ التجارٌه والسجل التجارى وله/ لهم الحك فى تعٌٌن 

لرئٌس  -خول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وان ٌ

 14000برلم       21101131، تارٌخ :  1مجلس االدارة فمط حك تمثٌل الشركة امام المضاة 

التولٌع عن الشركة وتحدٌد سلطات وصالحٌات  2110/6/31الموافمة علً اعادة تشكٌل مجلس االدارة اعتبارا من  -  1620

لتصبح كاالتً /االستاذ/ احمد دمحم محمود سالم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لتولٌع نٌابة عن الشركه على التعالدات التى 

 تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركه والتولٌع نٌابة عنها امام الشهر العمارى والؽرؾ التجارٌه والسجل التجارى وله/ لهم الحك فى تعٌٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لرئٌس  -المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وان ٌخول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن 

 14000برلم       21101131، تارٌخ :  1مجلس االدارة فمط حك تمثٌل الشركة امام المضاة 

تولٌع نٌابة عن الشركه على التعالدات التى تكون طرفا السٌد/ احمد موسى سٌد موسى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ل -  1631

فٌها وتمثٌل الشركه والتولٌع نٌابة عنها امام الشهر العمارى والؽرؾ التجارٌه والسجل التجارى وله/ لهم الحك فى تعٌٌن المدٌرٌن 

لرئٌس مجلس  -ركه مجتمعٌن ووكالء مفوضٌن وان ٌخول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الش

 14000برلم       21101131، تارٌخ :  1االدارة فمط حك تمثٌل الشركة امام المضاة 

السٌد / اٌهاب نبٌل صالح مصطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لتولٌع نٌابة عن الشركه على التعالدات التى  -  1631

عنها امام الشهر العمارى والؽرؾ التجارٌه والسجل التجارى وله/ لهم الحك فى تعٌٌن تكون طرفا فٌها وتمثٌل الشركه والتولٌع نٌابة 

لرئٌس  -المدٌرٌن ووكالء مفوضٌن وان ٌخول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن 

 14000برلم       21101131، تارٌخ :  1مجلس االدارة فمط حك تمثٌل الشركة امام المضاة 

السٌد/ محمود ٌوسؾ على متولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لتولٌع نٌابة عن الشركه على التعالدات التى تكون  -  1632

طرفا فٌها وتمثٌل الشركه والتولٌع نٌابة عنها امام الشهر العمارى والؽرؾ التجارٌه والسجل التجارى وله/ لهم الحك فى تعٌٌن 

لرئٌس  -ووكالء مفوضٌن وان ٌخول / ٌخولوا هؤالء المدٌرٌن او الوكالء المفوضٌن حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن المدٌرٌن 

 14000برلم       21101131، تارٌخ :  1مجلس االدارة فمط حك تمثٌل الشركة امام المضاة 

 81428برلم       21101131ٌخ : ماٌكل لطفى انٌس حكٌم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى ، تار -  1633

برلم       21101131مدحت فتحى شاكر ارمانٌوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1634

81428 

 81428برلم       21101131كرٌم انٌس جرس سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1635

 81428برلم       21101131رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1636

 81428برلم       21101131اٌهاب نبٌل صالح مصطفً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1631

عضو منتدب  ممثل شركة بلتون لتروٌج وتؽطٌة االكتتاب ، تارٌخ : ماٌكل لطفى انٌس حكٌم  شركة مساهمة   -  1638

 81428برلم       21101131

مدحت فتحى شاكر ارمانٌوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة بلتون لتروٌج وتؽطٌة االكتتاب ، تارٌخ :  -  1630

 81428برلم       21101131

اهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة بلتون لتروٌج وتؽطٌة االكتتاب ، تارٌخ : كرٌم انٌس جرس سعٌد  شركة مس -  1641

 81428برلم       21101131

رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة بلتون لتروٌج وتؽطٌة االكتتاب ، تارٌخ :  -  1641

 81428برلم       21101131

مصطفً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل شركة بلتون لتروٌج وتؽطٌة االكتتاب ، تارٌخ : اٌهاب نبٌل صالح  -  1642

 81428برلم       21101131

ماٌكل لطفى انٌس حكٌم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى ممثل شركة بلتون المابضة لالستثمارات ش م م ،  -  1643

 81428برلم       21101131تارٌخ : 

مدحت فتحى شاكر ارمانٌوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثل شركة بلتون المابضة لالستثمارات  -  1644

 81428برلم       21101131ش م م ، تارٌخ : 

 كرٌم انٌس جرس سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثل شركة بلتون المابضة لالستثمارات ش م م -  1645

 81428برلم       21101131، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثل شركة بلتون المابضة لالستثمارات ش م  -  1646

 81428برلم       21101131م ، تارٌخ : 

ممثل شركة بلتون المابضة لالستثمارات ش اٌهاب نبٌل صالح مصطفً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  1641

 81428برلم       21101131م م ، تارٌخ : 

 81428برلم       21101131ماٌكل لطفى انٌس حكٌم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذي مستمل ، تارٌخ :  -  1648

برلم       21101131مستمل ، تارٌخ : مدحت فتحى شاكر ارمانٌوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي  -  1640

81428 

برلم       21101131كرٌم انٌس جرس سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل ، تارٌخ :  -  1651

81428 

  برلم     21101131رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل ، تارٌخ :  -  1651

81428 

برلم       21101131اٌهاب نبٌل صالح مصطفً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل ، تارٌخ :  -  1652

81428 

 81428برلم       21101131، تارٌخ :  1ماٌكل لطفى انٌس حكٌم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  1653

برلم       21101131، تارٌخ :  1ٌوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل مدحت فتحى شاكر ارمان -  1654

81428 

برلم       21101131، تارٌخ :  1كرٌم انٌس جرس سعٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  1655

81428 

برلم       21101131، تارٌخ :  1ارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل رضا دمحم عبدالحمٌد رضا  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  1656

81428 

برلم       21101131، تارٌخ :  1اٌهاب نبٌل صالح مصطفً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذي مستمل  -  1651

81428 

برلم       21101131، تارٌخ :  1دمحم اشرؾ ابوالحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه للوفاه  -  1658

31018 

برلم       21101131، تارٌخ :  1دمحم اشرؾ ابوالحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه للوفاه  -  1650

31018 

 31018برلم       21101131، تارٌخ :  1خالد ابو الحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تخارجه للوفاه  -  1661

 31018برلم       21101131، تارٌخ :  1خالد ابو الحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تخارجه للوفاه  -  1661

دمحم اشرؾ ابوالحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركة فى جمٌع المسائل  -  1662

لشرٌن المتضامن السٌد / دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم احمد منفردا بشرط ان تكون جمٌع االعمال الصادره المالٌه واالدارٌه موكوله ل

منه باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك فً تمثٌل الشركه امام البنون 

دله على الحسابات المدٌنه والدائنه وله اٌضا حك البٌع والشراء وابرام كافة وكافه المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك المصا

 31018برلم       21101131التصرفات المانونٌة وله حك بٌع وشراء السٌارات ، تارٌخ : 

جمٌع المسائل دمحم اشرؾ ابوالحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركة فى  -  1663

المالٌه واالدارٌه موكوله للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم احمد منفردا بشرط ان تكون جمٌع االعمال الصادره 

منه باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك فً تمثٌل الشركه امام البنون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وله اٌضا حك البٌع والشراء وابرام كافة وكافه المص

 31018برلم       21101131التصرفات المانونٌة وله حك بٌع وشراء السٌارات ، تارٌخ : 

خالد ابو الحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركة فى جمٌع المسائل المالٌه  -  1664

واالدارٌه موكوله للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم احمد منفردا بشرط ان تكون جمٌع االعمال الصادره منه 

ها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك فً تمثٌل الشركه امام البنون وكافه باسم الشركه ولصالحها ونفع

المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وله اٌضا حك البٌع والشراء وابرام كافة 

 31018برلم       21101131خ : التصرفات المانونٌة وله حك بٌع وشراء السٌارات ، تارٌ

خالد ابو الحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع عن الشركة فى جمٌع المسائل المالٌه  -  1665

منه واالدارٌه موكوله للشرٌن المتضامن السٌد / دمحم اشرؾ ابو الحسن دمحم احمد منفردا بشرط ان تكون جمٌع االعمال الصادره 

باسم الشركه ولصالحها ونفعها وضمن اؼراضها وله فى سبٌل ذلن كافه الصالحٌات وله الحك فً تمثٌل الشركه امام البنون وكافه 

المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك المصادله على الحسابات المدٌنه والدائنه وله اٌضا حك البٌع والشراء وابرام كافة 

 31018برلم       21101131حك بٌع وشراء السٌارات ، تارٌخ :  التصرفات المانونٌة وله

دمحم اشرؾ ابوالحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المملوكه للشركه والتولٌع على عمود البٌع والشراء  -  1666

برلم       21101131رٌخ : وتسجٌلها وبٌعها بالشهر العمارى وله فى سبٌل ذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تا

31018 

دمحم اشرؾ ابوالحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المملوكه للشركه والتولٌع على عمود البٌع والشراء  -  1661

برلم       21101131وتسجٌلها وبٌعها بالشهر العمارى وله فى سبٌل ذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

31018 

خالد ابو الحسن دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  المملوكه للشركه والتولٌع على عمود البٌع والشراء وتسجٌلها وبٌعها  -  1668

 31018برلم       21101131بالشهر العمارى وله فى سبٌل ذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  تحمٌل  المملوكه للشركه والتولٌع على عمود البٌع والشراء وتسجٌلها وبٌعها  خالد ابو الحسن دمحم احمد  -  1660

 31018برلم       21101131بالشهر العمارى وله فى سبٌل ذلن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ارة والتولٌع لتصبح /لكال من السٌد/ دمحم عمرو مجدى السٌد البسوٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االد -  1611

عبدالعزٌز عبدهللا والسٌد / عمرو مجدى السٌد البسطوٌسى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها 

التعامل مع جمٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن 

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة 

 10111برلم       21101131صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

سى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح /لكال من السٌد/ دمحم عمرو مجدى السٌد البسوٌ -  1611

عبدالعزٌز عبدهللا والسٌد / عمرو مجدى السٌد البسطوٌسى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها 

عمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع اال

البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة 

 10111م   برل    21101131صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عمرو مجدى السٌد البسوٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اما فٌما ٌخص حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع  -  1612

الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركة فٌكون لهما مجتمعٌن 

 10111برلم       21101131، تارٌخ :  1تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فمط وكذلن لهما حك توكٌل او

عمرو مجدى السٌد البسوٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اما فٌما ٌخص حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع  -  1613

ن باسم الشركة فٌكون لهما مجتمعٌن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات التولٌع على عمود المرض والره

 10111برلم       21101131، تارٌخ :  1فمط وكذلن لهما حك توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 ــــــــــــــــــــــ    
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 العمود     
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 13055برلم       21101111ٌة بسٌطة ، تارٌخ : هٌثم مصطفً دمحم وشرٌكتة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توص -  1

 13055برلم       21101111هٌثم مصطفً دمحم وشرٌكتة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 18020برلم       21101112ٌاسر حسٌن حسان وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

 61835برلم       21101112ٌوسؾ الزرٌمى وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 61835برلم       21101112ٌوسؾ الزرٌمى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

برلم       21101113هر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : أمنٌة عمرو دمحم رشاد وشركاها  توصٌة بسٌطة  مسجل و مش -  6

61561 

شركة تضامن  مسجل و مشهر   1تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / عبدالرحمن علً مسلم وشرٌكه مع بماء السمة التجارٌة كما هً  -  1

 13181برلم       21101113عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

برلم       21101113ضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : عبد الرحمن على مسلم وشرٌكه  شركة ت -  8

13181 

توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر   1تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / عبدالرحمن علً مسلم وشرٌكه مع بماء السمة التجارٌة كما هً  -  0

 13181برلم       21101113عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

برلم       21101113لم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : عبد الرحمن على مس -  11

13181 

ورثة / مصطفى ٌونس ) مجدى مصطفى ٌونس وشركاه (  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

 64561برلم       21101113

شركاه (  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : ورثة / مصطفى ٌونس ) مجدى مصطفى ٌونس و -  12

 64561برلم       21101113

 83180برلم       21101114شرٌؾ وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

 65220برلم       21101114دمحم فرج دمحم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

برلم       21101111خالد عبدالمنعم وانس  ابراهٌم وشركاهم  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

31241 

برلم       21101111توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   1انس ابراهٌم وهاله السعٌد وشركائهم  -  16

31241 

برلم       21101111خالد عبد المنعم وانس ابراهٌم وشركاهم  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

31241 

التجارى لٌصبح / خالد عبدالمنعم حسن وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  تعدٌل االسم -  18

 31241برلم       21101111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21101111توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   1خالد عبد المنعم حسن وشرٌكته  -  10

31241 

بدالنبى وخالد شعبان عبدالنبى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة احمد شعبان ع -  21

 81186برلم       21101118

 12563برلم       21101118نسرٌن دمحم محمود وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

 12563برلم       21101118صدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : نسرٌن دمحم محمود وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  م -  22

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ احمد مصطفى احمد عبد الفتاح وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  23

 11811برلم       21101111تارٌخ : 

برلم       21101111جل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة اسراء حمدى حسٌن وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  مس -  24

11811 

تعدٌل االسم التجاري / محمود احمد خمٌس وشرٌكة والسمة تجارٌة كما هً  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة  -  25

 65116برلم       21101115بسٌطة ، تارٌخ : 

 65116برلم       21101115و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  احمد عبدالصبور وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل -  26

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم خمٌس وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

 65116برلم       21101115

ٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ ورثة حسن سلٌمان حسن دمحم )دمحم حسن سلٌمان حسن وشركاه(  توصٌة بس -  28

 82480برلم       21101111: 

ورثة حسن سلٌمان حسن دمحم )دمحم حسن سلٌمان حسن وشركاه(  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ  -  20

 82480برلم       21101111: 

بى وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / شركه كامل حسن المؽر -  31

 66468برلم       21101111تارٌخ : 

 66468برلم       21101111ٌحٌى شعبان وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

ٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / شركه كامل حسن المؽربى وشركاه  توصٌة بس -  32

 66468برلم       21101111تارٌخ : 

 66468برلم       21101111ٌحٌى شعبان وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  33

برلم       21101118وائل دمحم على عبدالواحد وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  34

81458 

برلم       21101118وائل دمحم على عبدالواحد وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  35

81458 

 63601برلم       21101118دمحم عبدالعزٌز عبدهللا وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  36

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /محمود دمحم عبد العزٌز عبد هللا وشركاؤ  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ،  -  31

 63601برلم       21101118تارٌخ : 

برلم       21101121رامه سمٌر عبد الفتاح دمحم وشرٌكتها  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  38

66316 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عالء فهٌم دمحم وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  30

 81311برلم       21101121

 81311برلم       21101121دمحم جمعة جمعة وشركاة  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  41

 1502برلم       21101124وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : دمحم االعصر  -  41

 1502برلم       21101124دمحم االعصر وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  42

مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد االعصروشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و  -  43

 1502برلم       21101124

 1502برلم       21101124دمحم االعصر وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  44

 1502برلم       21101124دمحم االعصر وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  45

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد االعصروشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  46

 1502برلم       21101124

 1502برلم       21101124كة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : دمحم االعصر وشركاه  شر -  41

 1502برلم       21101124دمحم االعصر وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  48
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 41023برلم       21101111، تارٌخ :  4005  2124/4/5دمحم احمد حسٌن بٌومً  سارى حتى  -  15

 31412برلم       21101111، تارٌخ :  4001  2122/4/21كمال الحسٌنى محمود  ساري حتً  -  16

 51245برلم       21101118، تارٌخ :  5128  2122/11/11نانسى نجٌب جرجس  سارى حتى -  11

 51244برلم       21101118، تارٌخ :  5121  2122/11/11وجدى بطرس عبد هللا  سارى حتى -  18

 53441برلم       21101118، تارٌخ :  5136حسٌن حسن رمضان دمحم     -  10

 1553برلم       21101118، تارٌخ :  5124  2124/1/11ساري حتً   المهدى للتعهدات -  81

 52221برلم       21101118، تارٌخ :  5148  2121/12/2امام احمد دمحم هرٌدي  سارى حتى  -  81

 12661برلم       21101121، تارٌخ :  5160  2124/5/22انصارى  انصارى صالح  سارى حتى  -  82

 54820برلم       21101121، تارٌخ :  5110  2121/0/18ٌوسؾ خطاب  سارى حتى  دمحم عبدالعزٌز -  83

 1110برلم       21101121، تارٌخ :  5181  2124/8/12شعبان امام دمحم  سارى حتى -  84

 1110برلم       21101121، تارٌخ :  5181  2124/8/12شعبان دمحم امام  سارى حتى -  85

 58031برلم       21101121، تارٌخ :  5114  2124/6/1حمد  سارى حتىجمال عباس دمحم أ -  86

 12661برلم       21101121، تارٌخ :  5111  2121/1/1انصاري انصاري صالح  سارى حتى  -  81

 32363برلم       21101121، تارٌخ :  5164  2122/12/2دمحم صالح احمد ابو العال  سارى حتى  -  88

 10638برلم       21101121، تارٌخ :  5162  2122/11/13عزٌز صالح  سارى حتى دمحم عبدال -  80

 55140برلم       21101122، تارٌخ :  5111  2121/11/11تادرس معوض عطٌه مٌخائٌل  سارى حتى  -  01

 48132برلم       21101122، تارٌخ :  5100  2124/1/21سمٌر انور عبدالراضً مهران  ساري حتً  -  01

 28142برلم       21101122، تارٌخ :  5112  2121/1/11فرج مٌخائٌل فرج  سارى حتى  -  02

 64605برلم       21101122، تارٌخ :  5180  2124/3/22كرٌم دمحم عوض عارؾ  سارى حتى  -  03

 22برلم       21101122، تارٌخ :  5104احمد عبد العزٌز طه البدرى     -  04

 25582برلم       21101122، تارٌخ :  5186  2121/5/21الاله السٌد عثمان  سارى حتى احمد عبد -  05

 25582برلم       21101122، تارٌخ :  5185احمد عبدالاله السٌد عثمان     -  06



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11545برلم       21101124، تارٌخ :  5148محمود امٌن  مرسى     -  01

 10801برلم       21101124، تارٌخ :  5116  2124/1/0عمرو نبٌل انست احمد  سارى حتى  -  08

 36561برلم       21101125، تارٌخ :  5114  2124/5/26احمدعبدالسالم  احمدابراهٌم  ساري حتً  -  00

 56642برلم       21101125، تارٌخ :  5111احمد علٌان دمحم على     -  111

 56642برلم       21101125، تارٌخ :  5118احمد علٌان دمحم على     -  111

 31251برلم       21101125، تارٌخ :  5160  2124/8/1كرم  عبد  العزٌز   دمحم  الشورٌجى  سارى حتى -  112

    21101125: ، تارٌخ  5160  2124/8/1تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / الشوربجى لتاجٌر السٌارات  سارى حتى -  113

 31251برلم   

 50121برلم       21101125، تارٌخ :  5183  2124/1/14خلود السٌد عبد الظاهر الهوبى  ساري حتً  -  114

 30414برلم       21101125، تارٌخ :  5102  2121/5/22حمدى عبد العزٌز دمحم حماد  سارى حتى  -  115

 48165برلم       21101125، تارٌخ :  5165  2124/4/26عالء سٌد سنوسى احمد  سارى حتى  -  116

 36025برلم       21101128، تارٌخ :  5101  2110/1/4احمد حسٌن عبد الجواد شحاته  سارى حتى  -  111

 36025برلم       21101128، تارٌخ :  5108  2124/1/4احمد حسٌن عبد الجواد شحاته  سارى حتى  -  118

 10524برلم       21101128، تارٌخ :  5211  2122/0/22د حامد  سارى حتى عبدالنبى سٌ -  110

 45140برلم       21101128، تارٌخ :  5214  2123/4/18دمحم فؤاد محمود ٌوسؾ  سارى حتى  -  111

 64660برلم       21101128، تارٌخ :  5211  2124/3/12احمد دمحم سالم احمد  سارى حتى  -  111

 51425برلم       21101128، تارٌخ :  5221  2121/4/4دمحم عبد الرحٌم الصعٌدي  سارى حتى  لطفى -  112

 41160برلم       21101128، تارٌخ :  5211  2123/11/14جمال علً عبدالجواد  سارى حتى  -  113

 45158برلم       21101128، تارٌخ :  5234صٌدلٌة/ دمحم ابراهٌم     -  114

 45158برلم       21101128، تارٌخ :  5235ة/ دمحم ابراهٌم    صٌدلٌ -  115

 45158برلم       21101128، تارٌخ :  5236  2123/4/10صٌدلٌة/ دمحم ابراهٌم  سارى حتى  -  116

 64004برلم       21101128، تارٌخ :  5211  2124/6/25اٌفٌلٌن سعد مٌنا جرجس  سارى حتى  -  111

 58834برلم       21101128، تارٌخ :  5232  2124/5/11لرؤوؾ حسٌن  سارى حتى مصطفى عبد ا -  118

 41182برلم       21101120، تارٌخ :  5261  2121/12/10صالح دمحم صالح عبد العزٌز  سارى حتى -  110

 56080برلم       21101120، تارٌخ :  5248  2121/1/11عال مصطفى عبد الكرٌم برٌمع  سارى حتى  -  121

 21481برلم       21101120، تارٌخ :  5250  2123/0/5دمحم احمد  نوبى  سارى حتى -  121

 48152برلم       21101120، تارٌخ :  5256  2124/4/23مصطفى الطنانى للنشر والتوزٌع  سارى حتى  -  122

 48152برلم       21101120، تارٌخ :  5256  2124/4/23دار الطنانى للنشر والتوزٌع  سارى حتى  -  123

 21126برلم       21101131، تارٌخ :  5286  2123/11/13سعد ابراهٌم عبد الخالك  سارى حتى  -  124



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 58804برلم       21101131، تارٌخ :  5218  2124/5/26دمحم دسولى عبد المؽٌث دمحم  سارى حتى  -  125

 41121برلم       21101131، تارٌخ :  5283  2123/11/2جمال عبد العزٌز عوض  سارى حتى  -  126

 64021برلم       21101131، تارٌخ :  5211  2124/6/1صابر عزت أحمد موسى  سارى حتى  -  121

 50411برلم       21101131، تارٌخ :  5208  2121/1/11محمود عٌد مصطفى احمد الحلو  سارى حتى  -  128

 64521برلم       21101131، تارٌخ :  5316  2124/1/21دمحم عاطؾ زكى  الشهٌر بصدٌك عفٌفى  سارى حتى  -  120

 0008برلم       21101131، تارٌخ :  5313  2123/2/15عبدالرحمن على محمود  سارى حتى  -  131

 62151برلم       21101131، تارٌخ :  5321  2122/1/0حازم محد رستم دمحم  سارى حتى -  131

 12552برلم       21101131، تارٌخ :  5316  2124/4/25اشرؾ طة دمحم رضا  سارى حتى  -  132

 51541برلم       21101131، تارٌخ :  5311  2123/1/23ابراهٌم عبد الرشٌد ابراهٌم سٌد  سارى حتى  -  133

 46118برلم       21101131، تارٌخ :  5322ام دمحم عطا سالم     -  134

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 58215برلم       21101111، تارٌخ :  4505  2123/8/11سٌد بهلول وشركاءه  سارى حتى -ورثه بهلول عبد السٌد  -  1

 34110برلم       21101111 ، تارٌخ : 4614  2123/1/11ندهى السٌد حسٌن وشركاه  ساري حتً  -  2

 34110برلم       21101111، تارٌخ :  4614  2123/1/11عبد هللا عبد الملن وشركاه  ساري حتً  -  3

 45324برلم       21101111، تارٌخ :  4625  2123/1/28عاطؾ دسولى وشركاه  سارى حتى  -  4

برلم       21101111، تارٌخ :  4503  2123/12/26ى حتىورثه توفٌك دمحم توفٌك عصام توفٌك دمحم وشركاه  سار -  5

22228 

 41885برلم       21101111، تارٌخ :  4611شلمامى وشركاه     -  6

 41885برلم       21101111، تارٌخ :  4611شلمامى وشركاه     -  1

 41885برلم       21101111، تارٌخ :  4612  2121/6/22شلمامى وشركاه  ساري حتً  -  8

 41885برلم       21101111، تارٌخ :  4611شلمامى وشركاه     -  0

 41885برلم       21101111، تارٌخ :  4611شلمامى وشركاه     -  11

 41885برلم       21101111، تارٌخ :  4612  2121/6/22شلمامى وشركاه  ساري حتً  -  11

 23254برلم       21101111، تارٌخ :  4618  2124/6/11نجوى مرسى وشركاها  ساري حتً  -  12

 23254برلم       21101111، تارٌخ :  4618  2124/6/11ممدوح ابراهٌم شبانة وشركاه  ساري حتً  -  13



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تصحٌح اسم الطرؾ االول الشرٌن المتضامن السٌد / ممدوح ابراهٌم دمحم شبانه لٌصبح / ممدوح ابراهٌم دمحم حسٌن شبانه )  -  14

 ً  23254برلم       21101111، تارٌخ :  4618  2124/6/11لبطالة الرلم المومى (  ساري حتً  طبما

 23548برلم       21101111، تارٌخ :  4500  2124/1/31شرٌؾ صالح الدٌن دمحم محمود  وشركاه  سارى حتى  -  15

 23548برلم       21101111ٌخ : ، تار 4500  2124/1/31شركه نظم المعلومات الدولٌه)دٌتم(  سارى حتى  -  16

 23548برلم       21101111، تارٌخ :  4500  2124/1/31شرٌؾ صالح الدٌن دمحم محمود  وشركاه  سارى حتى  -  11

 23548برلم       21101111، تارٌخ :  4500  2124/1/31شركه نظم المعلومات الدولٌه)دٌتم(  سارى حتى  -  18

 64611برلم       21101111، تارٌخ :  4622  2124/3/11حسٌن حسنً وشرٌكتة  سارى حتى -  10

 34651برلم       21101112، تارٌخ :  4628  2123/0/16دمحم سعٌد دمحم منصور وشركاه  سارى حتى  -  21

 34651برلم       21101112، تارٌخ :  4628  2123/0/16عادل دمحم منصور حسب هللا وشركاه  سارى حتى  -  21

 46161برلم       21101112، تارٌخ :  4631عالء عبدالعزٌز المصري وشرٌكته     -  22

 46161برلم       21101112، تارٌخ :  4631عالء عبدالعزٌز المصري وشرٌكته     -  23

 36120برلم       21101113، تارٌخ :  4686عصام زكى وشركاة     -  24

 36120برلم       21101113، تارٌخ :  4681  2124/4/1زكى وشركاة  سارى حتى عصام  -  25

 61561برلم       21101113، تارٌخ :  4656  2121/8/3أمنٌة عمرو دمحم رشاد وشركاها  سارى حتى  -  26

 23101برلم       21101113، تارٌخ :  4664  2124/5/11ماهر احمد سالم وشركاه  سارى حتى  -  21

 23101برلم       21101113، تارٌخ :  4664  2124/5/11ماهر احمد سالم وشرٌكته  سارى حتى  -  28

 23101برلم       21101113، تارٌخ :  4664  2124/5/11ماهر احمد سالم وشركاه  سارى حتى  -  20

 23101رلم   ب    21101113، تارٌخ :  4664  2124/5/11ماهر احمد سالم وشرٌكته  سارى حتى  -  31

 64015برلم       21101113، تارٌخ :  4666سارى حتى  2124/6/21جورج بطرس ٌوسؾ وشركاه   -  31

    21101113، تارٌخ :  4666سارى حتى  2124/6/21تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / جورج بطرس ٌوسؾ وشرٌكه   -  32

 64015برلم   

 31241برلم       21101113، تارٌخ :  4668محمود دمحم محمود حمزه وشرٌكه     -  33

 31241برلم       21101113، تارٌخ :  4668احمد دمحم محمود حمزه  وشركاه     -  34

 31241برلم       21101113، تارٌخ :  4660محمود دمحم محمود حمزه وشرٌكه     -  35

 31241برلم       21101113، تارٌخ :  4660احمد دمحم محمود حمزه  وشركاه     -  36

 31241برلم       21101113، تارٌخ :  4611  2122/1/28محمود دمحم محمود حمزه وشرٌكه  سارى حتى  -  31

 31241برلم       21101113، تارٌخ :  4611  2122/1/28احمد دمحم محمود حمزه  وشركاه  سارى حتى  -  38

 31241برلم       21101113ٌخ : ، تار 4668محمود دمحم محمود حمزه وشرٌكه     -  30

 31241برلم       21101113، تارٌخ :  4668احمد دمحم محمود حمزه  وشركاه     -  41



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 31241برلم       21101113، تارٌخ :  4660محمود دمحم محمود حمزه وشرٌكه     -  41

 31241  برلم     21101113، تارٌخ :  4660احمد دمحم محمود حمزه  وشركاه     -  42

 31241برلم       21101113، تارٌخ :  4611  2122/1/28محمود دمحم محمود حمزه وشرٌكه  سارى حتى  -  43

 31241برلم       21101113، تارٌخ :  4611  2122/1/28احمد دمحم محمود حمزه  وشركاه  سارى حتى  -  44

 64561برلم       21101113، تارٌخ :  4611ورثة / مصطفى ٌونس ) مجدى مصطفى ٌونس وشركاه (     -  45

 64561برلم       21101113، تارٌخ :  4611ورثة / مصطفى ٌونس ) مجدى مصطفى ٌونس وشركاه (     -  46

 12042برلم       21101114، تارٌخ :  4111  2124/1/1عادل حسان بٌومى وشركاه  سارى حتى  -  41

 61586برلم       21101114، تارٌخ :  4123دمحم عبد الؽنى محمود وشرٌكة     -  48

برلم       21101114، تارٌخ :  4605  2124/2/25ستون نت اٌجٌبت لنشر المعلومات عن االوراق المالٌة  سارى حتى  -  40

58641 

،  4605  2124/2/25وراق المالٌة ش م م  سارى حتى تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/داٌركت اؾ ان لنشر المعلومات عن اال -  51

 58641برلم       21101114تارٌخ : 

 41113برلم       21101114، تارٌخ :  4110  2123/11/14سمٌر عبدالمادر وشركاه  سارى حتى  -  51

 41113 برلم      21101114، تارٌخ :  4110  2123/11/14عبله عبد المعبود وشركاها  سارى حتى  -  52

 28368برلم       21101114، تارٌخ :  4124  2121/8/16دمحم عبدهللا صالح نصار وشركاه  سارى حتى  -  53

 48114برلم       21101114، تارٌخ :  4116  2124/8/2خمٌس حسان بٌومً وشركاه  سارى حتى  -  54

 48114برلم       21101114 ، تارٌخ : 4116  2124/8/2خمٌس حسان بٌومً وشركاه  سارى حتى  -  55

 10161برلم       21101114، تارٌخ :  4111  2122/6/31فتحى دمحم دمحم ابراهٌم  سارى حتى -  56

 1353برلم       21101111، تارٌخ :  4130  2124/5/18عبدالحمٌد  مهنى  وشركاه  سارى حتى -  51

    21101111، تارٌخ :  4130  2124/5/18ى وشركاه  سارى حتىتعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عبدالحمٌد دمحم مهن -  58

 1353برلم   

 1353برلم       21101111، تارٌخ :  4130  2124/5/18عبد الحمٌد مهنى ودمحم ابو ٌونس وشركاهم  سارى حتى -  50

 1353برلم       21101111، تارٌخ :  4130  2124/5/18عبدالحمٌد  مهنى  وشركاه  سارى حتى -  61

    21101111، تارٌخ :  4130  2124/5/18تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عبدالحمٌد دمحم مهنى وشركاه  سارى حتى -  61

 1353برلم   

 1353برلم       21101111، تارٌخ :  4130  2124/5/18عبد الحمٌد مهنى ودمحم ابو ٌونس وشركاهم  سارى حتى -  62

 1353برلم       21101111، تارٌخ :  4130  2124/5/18اه  سارى حتىعبدالحمٌد  مهنى  وشرك -  63

    21101111، تارٌخ :  4130  2124/5/18تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عبدالحمٌد دمحم مهنى وشركاه  سارى حتى -  64

 1353برلم   

 1353برلم       21101111رٌخ : ، تا 4130  2124/5/18عبد الحمٌد مهنى ودمحم ابو ٌونس وشركاهم  سارى حتى -  65



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 63681برلم       21101111، تارٌخ :  4140هشام فتحى الهنداوى وشركاه     -  66

 63681برلم       21101111، تارٌخ :  4140تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/عمرو فؤاد حسن الشاعر وشركاه     -  61

 63681برلم       21101111، تارٌخ :  4140    تعدٌل اسم الشركة لٌصبح /مهاب جزارٌن وشركاه -  68

 63681برلم       21101111، تارٌخ :  4140هشام فتحى الهنداوى وشركاه     -  60

 63681برلم       21101111، تارٌخ :  4140تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/عمرو فؤاد حسن الشاعر وشركاه     -  11

 63681برلم       21101111، تارٌخ :  4140جزارٌن وشركاه     تعدٌل اسم الشركة لٌصبح /مهاب -  11

برلم       21101111، تارٌخ :  4132  2123/12/21ورثه فاطمه محمود وصبحى سٌد ٌوسؾ فرج وشركاه  ساري حتً  -  12

22238 

 21561برلم       21101118، تارٌخ :  4166  2123/8/13هواٌده فوزى وشركاها  ساري حتً  -  13

 21561برلم       21101118، تارٌخ :  4166  2123/8/13الزهراء انترناشٌونال برسى اى . اى . بى  ساري حتً  -  14

 64548برلم       21101118، تارٌخ :  4181  2124/2/2منتصر خٌر ابراهٌم دمحم وشرٌكه  ساري حتً  -  15

 21561برلم       21101118، تارٌخ :  4165  2123/0/15هواٌده فوزى وشركاها  ساري حتً  -  16

 48635برلم       21101118، تارٌخ :  4152  2124/1/13شركه السروجى لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى -  11

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4162التبرٌد للتعبئة والتوزٌع     -  18

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4162شرٌؾ محمود عبد هللا وشرٌكه     -  10

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4163التبرٌد للتعبئة والتوزٌع     -  81

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4163شرٌؾ محمود عبد هللا وشرٌكه     -  81

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4164زٌع    التبرٌد للتعبئة والتو -  82

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4164شرٌؾ محمود عبد هللا وشرٌكه     -  83

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4158شركة مٌالد مرلص  عبدالمسٌح و شرٌؾ محمود عبدهللا وشرٌكها     -  84

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4158ٌكه    شرٌؾ محمود عبدهللا وشر -  85

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4150شركة مٌالد مرلص  عبدالمسٌح و شرٌؾ محمود عبدهللا وشرٌكها     -  86

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4150شرٌؾ محمود عبدهللا وشرٌكه     -  81

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4161سٌح و شرٌؾ محمود عبدهللا وشرٌكها    شركة مٌالد مرلص  عبدالم -  88

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4161شرٌؾ محمود عبدهللا وشرٌكه     -  80

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4161شركة مٌالد مرلص  عبدالمسٌح و شرٌؾ محمود عبدهللا وشرٌكها     -  01

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4161شرٌؾ محمود عبدهللا وشرٌكه     -  01

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4162شركة مٌالد مرلص  عبدالمسٌح و شرٌؾ محمود عبدهللا وشرٌكها     -  02

 34368برلم       21101118، تارٌخ :  4162شرٌؾ محمود عبدهللا وشرٌكه     -  03



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 36610برلم       21101118، تارٌخ :  4111  2124/6/1حسام الدٌن محمود منصور وشركاه  سارى حتى -  04

    21101118، تارٌخ :  4156  2124/8/5تعدٌل االسم التجارى الى / شرٌؾ محمود حنفى محمود وشركاه  سارى حتى -  05

 65181برلم   

 65181برلم       21101118، تارٌخ :  4156  2124/8/5حتىشرٌؾ محمود حنفى محمود وشرٌكتة  سارى  -  06

 12011برلم       21101118، تارٌخ :  4181سعٌد توفٌك واشرؾ توفٌك     -  01

 12011برلم       21101118، تارٌخ :  4181سعٌد توفٌك واشرؾ توفٌك     -  08

 12011برلم       21101118، تارٌخ :  4182سعٌد توفٌك واشرؾ توفٌك     -  00

 12011برلم       21101118، تارٌخ :  4183سعٌد توفٌك واشرؾ توفٌك     -  111

 12011برلم       21101118، تارٌخ :  4184سعٌد توفٌك واشرؾ توفٌك     -  111

 12011برلم       21101118، تارٌخ :  4185  2124/1/16سعٌد توفٌك واشرؾ توفٌك  سارى حتى -  112

 40165برلم       21101118، تارٌخ :  4180  2124/11/1محمود ٌحًٌ علً الجمال وشركاه  سارى حتى  -  113

برلم       21101118، تارٌخ :  4180  2124/11/1دجلة للتطوٌر الهندسى والصناعى ش . م . م  سارى حتى  -  114

40165 

 40165برلم       21101118، تارٌخ :  4180  2124/11/1محمود ٌحى على الجمال وشرٌكته  سارى حتى  -  115

 40165برلم       21101118، تارٌخ :  4180  2124/11/1محمود ٌحًٌ علً الجمال وشركاه  سارى حتى  -  116

برلم       21101118، تارٌخ :  4180  2124/11/1دجلة للتطوٌر الهندسى والصناعى ش . م . م  سارى حتى  -  111

40165 

 40165برلم       21101118، تارٌخ :  4180  2124/11/1محمود ٌحى على الجمال وشرٌكته  سارى حتى  -  118

 4111برلم       21101110، تارٌخ :  4818شركة مدٌنة السجاد ) كاربت سٌتى (     -  110

 4111برلم       21101110، تارٌخ :  4810ت سٌتى (    شركة مدٌنة السجاد ) كارب -  111

 4111برلم       21101110، تارٌخ :  4821  2121/2/3شركة مدٌنة السجاد ) كاربت سٌتى (  سارى حتى -  111

 41834برلم       21101110، تارٌخ :  4814  2124/3/10شركه اسامه احمد على وشرٌكه  سارى حتى -  112

 41834برلم       21101110، تارٌخ :  4814  2124/3/10احمد على و شركاه  سارى حتىاسامه  -  113

تعدٌل االسم التجاري الً اسامة احمد علً وشرٌكة مع بماء السمة التجارٌة ) المجموعه االوروبٌه للدٌكور (كما هً   -  114

 41834برلم       21101110، تارٌخ :  4814  2124/3/10سارى حتى

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /اسامة احمد علً وشرٌكتة مع بماء السمة التجارٌة ) المجموعه االوروبٌه للدٌكور (كما هً   -  115

 41834برلم       21101110، تارٌخ :  4814  2124/3/10سارى حتى

 41834   برلم    21101110، تارٌخ :  4814  2124/3/10شركه اسامه احمد على وشرٌكه  سارى حتى -  116

 41834برلم       21101110، تارٌخ :  4814  2124/3/10اسامه احمد على و شركاه  سارى حتى -  111

تعدٌل االسم التجاري الً اسامة احمد علً وشرٌكة مع بماء السمة التجارٌة ) المجموعه االوروبٌه للدٌكور (كما هً   -  118

 41834برلم       21101110، تارٌخ :  4814  2124/3/10سارى حتى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /اسامة احمد علً وشرٌكتة مع بماء السمة التجارٌة ) المجموعه االوروبٌه للدٌكور (كما هً   -  110

 41834برلم       21101110، تارٌخ :  4814  2124/3/10سارى حتى

 41834برلم       21101110رٌخ : ، تا 4814  2124/3/10شركه اسامه احمد على وشرٌكه  سارى حتى -  121

 41834برلم       21101110، تارٌخ :  4814  2124/3/10اسامه احمد على و شركاه  سارى حتى -  121

تعدٌل االسم التجاري الً اسامة احمد علً وشرٌكة مع بماء السمة التجارٌة ) المجموعه االوروبٌه للدٌكور (كما هً   -  122

 41834برلم       21101110، تارٌخ :  4814  2124/3/10سارى حتى

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /اسامة احمد علً وشرٌكتة مع بماء السمة التجارٌة ) المجموعه االوروبٌه للدٌكور (كما هً   -  123

 41834برلم       21101110، تارٌخ :  4814  2124/3/10سارى حتى

 4111برلم       21101110، تارٌخ :  4814شركة مدٌنة السجاد كاربت سٌتى     -  124

 4111برلم       21101110، تارٌخ :  4815شركة مدٌنة السجاد كاربت سٌتى     -  125

 4111برلم       21101110، تارٌخ :  4816شركة مدٌنة السجاد كاربت سٌتى     -  126

 4111برلم       21101110تارٌخ : ،  4811  2121/0/15شركة مدٌنة السجاد كاربت سٌتى  سارى حتى -  121

 4111برلم       21101110، تارٌخ :  4811شركة مدٌنة السجاد كاربت سٌتى شركة مساهمة مصرٌة     -  128

 4111برلم       21101110، تارٌخ :  4811شركة مدٌنة السجاد كاربت سٌتى شركة مساهمة مصرٌة     -  120

 4111برلم       21101110، تارٌخ :  4812ٌتى شركة مساهمة مصرٌة    شركة مدٌنة السجاد كاربت س -  131

    21101110، تارٌخ :  4813  2121/0/15شركة مدٌنة السجاد كاربت سٌتى شركة مساهمة مصرٌة  سارى حتى -  131

 4111برلم   

برلم       21101110رٌخ : ، تا 4831  2121/11/16سٌده عبدالتواب وشركاه  سارى حتى -ورثه حسن السٌدحسن  -  132

0140 

 58040برلم       21101110، تارٌخ :  4811  2124/6/14شركة شرق المرجان للبترول  سارىحتى -  133

 58555برلم       21101110، تارٌخ :  4821  2124/1/21دمحم حسٌن مصطفى وشرٌكته  سارى حتى -  134

برلم       21101110، تارٌخ :  4831  2124/5/28ابراهٌم العزلالنى وشركاه اوالد كمال العزلالنى  ساري حتً  -  135

23113 

 20886برلم       21101111، تارٌخ :  4831  2122/1/20شركه احمد البدرى ابراهٌم وشركاه  سارى حتى  -  136

 64130برلم       21101111، تارٌخ :  4851  2123/1/8دمحم دمحم جاد عطٌه وشرٌكة  سارى حتى -  131

تعدٌل االسم التجارى الى / نادٌة دمحم عبدربه جوده وشرٌكها مع بماء السمه التجارٌه كما هى دون تعدٌل  سارى  -  138

 64130برلم       21101111، تارٌخ :  4851  2123/1/8حتى

هبه ضبٌش وشرٌكته لتوزٌع وبٌع وصٌانه الحاسبات االلٌه  سارى تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / صافى عنتر و -  130

 58621برلم       21101111، تارٌخ :  4810  2124/2/11حتى

، تارٌخ :  4810  2124/2/11محمود دمحم عثمان وشرٌكته لتوزٌع وبٌع وصٌانه الحاسبات االلٌة  سارى حتى -  141

 58621برلم       21101111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21101111، تارٌخ :  4803  2122/2/12لحمٌد عبد السالم عبد الرحمن وشركاه  ساري حتً شركة عبد ا -  141

62323 

برلم       21101111، تارٌخ :  4803  2122/2/12حسام الدٌن عبد الحمٌد عبد السالم وشرٌكٌه  ساري حتً  -  142

62323 

 35124برلم       21101111ارٌخ : ، ت 4861  2123/11/2دمحم مطر وشرٌكه  سارى حتى -  143

 35124برلم       21101111، تارٌخ :  4861  2123/11/2دمحم مطر وشركاه  سارى حتى -  144

 35124برلم       21101111، تارٌخ :  4861  2123/11/2دمحم السٌدعبد هللا مطر وشرٌكه  سارى حتى -  145

برلم       21101111، تارٌخ :  4861  2123/11/2وشركاه  سارى حتىتعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم مطر  -  146

35124 

 35124برلم       21101111، تارٌخ :  4861  2123/11/2دمحم مطر وشرٌكه  سارى حتى -  141

 35124برلم       21101111، تارٌخ :  4861  2123/11/2دمحم مطر وشركاه  سارى حتى -  148

 35124برلم       21101111، تارٌخ :  4861  2123/11/2 مطر وشرٌكه  سارى حتىدمحم السٌدعبد هللا -  140

برلم       21101111، تارٌخ :  4861  2123/11/2تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم مطر وشركاه  سارى حتى -  151

35124 

 35124رلم   ب    21101111، تارٌخ :  4861  2123/11/2دمحم مطر وشرٌكه  سارى حتى -  151

 35124برلم       21101111، تارٌخ :  4861  2123/11/2دمحم مطر وشركاه  سارى حتى -  152

 35124برلم       21101111، تارٌخ :  4861  2123/11/2دمحم السٌدعبد هللا مطر وشرٌكه  سارى حتى -  153

برلم       21101111، تارٌخ :  4861  2123/11/2تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم مطر وشركاه  سارى حتى -  154

35124 

 56061برلم       21101111، تارٌخ :  4880/  2122/1/8سارى حتى   1احمد سٌد عباس وشركاه  -  155

 56061برلم       21101111، تارٌخ :  4880/  2122/1/8سٌد عباس ابراهٌم وشركاه  سارى حتى  -  156

 56061برلم       21101111، تارٌخ :  4880/  2122/1/8سارى حتى   1ه احمد سٌد عباس وشركا -  151

 56061برلم       21101111، تارٌخ :  4880/  2122/1/8سٌد عباس ابراهٌم وشركاه  سارى حتى  -  158

 11211برلم       21101114، تارٌخ :  4031  2123/0/6عزت دمحم احمد وشركاه  سارى حتى  -  150

، تارٌخ :  4031  2123/0/6احمد عفٌفى دمحم عفٌفى وشركاه للماكوالت والوجبات السرٌعة  سارى حتى  شركة -  161

 11211برلم       21101114

 46531برلم       21101115، تارٌخ :  4044ولٌد جعفر محمود احمد العطار وشركاه     -  161

 46531برلم       21101115رٌخ : ، تا 4045ولٌد جعفر محمود احمد العطار وشركاه     -  162

 58012برلم       21101115، تارٌخ :  4056  2124/6/23شركه المنزله للبترول  سارى حتى  -  163

 46364برلم       21101115، تارٌخ :  4031  2123/1/21مجدي السٌد احمد على وشرٌكه  سارى حتى  -  164

 15014برلم       21101115، تارٌخ :  4065  2121/12/25عبد الكرٌم دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  165



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 64165برلم       21101115، تارٌخ :  4051  2123/1/24اسماء طه وشركاؤها  سارى حتى  -  166

 46531برلم       21101115، تارٌخ :  4044ولٌد جعفر السٌد محمود احمد العطار وشركاه     -  161

 46531برلم       21101115، تارٌخ :  4044اٌدار جروب     -  168

 46531برلم       21101115، تارٌخ :  4045ولٌد جعفر السٌد محمود احمد العطار وشركاه     -  160

 46531برلم       21101115، تارٌخ :  4045اٌدار جروب     -  111

برلم       21101116، تارٌخ :  4003  2124/6/20ش م م  سارى حتى  inertiaالمالٌه  الشركة المصرٌه لالوراق  -  111

58088 

 64142برلم       21101116، تارٌخ :  4080  2123/0/15امٌرة حسنى السٌد شاهٌن وشرٌكة  سارى حتى  -  112

برلم       21101111تارٌخ :  ، 5118  2124/6/20شركة عبدهللا ابراهٌم عبد الرءوؾ وشرٌكته  سارى حتى  -  113

65116 

برلم       21101111، تارٌخ :  5118  2124/6/20شركة عبدهللا ابراهٌم عبد الرءوؾ وشرٌكته  سارى حتى  -  114

65116 

 35654برلم       21101111، تارٌخ :  5113  2124/2/5مكتبة ومطبعة الدمٌرى  ساري حتً  -  115

 31110برلم       21101111، تارٌخ :  4004  2124/1/23ومات  سارى حتى شركه مصر لنشر المعل -  116

 20313برلم       21101111، تارٌخ :  5113طارق دمحم رضا الدٌب وشركاه     -  111

 65146برلم       21101111، تارٌخ :  5116  2124/8/25عماد حسب على وشركاه  ساري حتً  -  118

 63265برلم       21101111، تارٌخ :  5122  2122/11/23وشركاه  سارى حتى  احمد سعٌد على صالح -  110

 21101برلم       21101111، تارٌخ :  5110  2123/6/20حسٌن دمحم احمد الماضى وشرٌكه  ساري حتً  -  181

 21101برلم       21101111، تارٌخ :  5110  2123/6/20طه حسٌن دمحم احمد وشركاه  ساري حتً  -  181

 21101برلم       21101111، تارٌخ :  5110  2123/6/20حسٌن دمحم احمد الماضى وشرٌكه  ساري حتً  -  182

 21101برلم       21101111، تارٌخ :  5110  2123/6/20طه حسٌن دمحم احمد وشركاه  ساري حتً  -  183

    21101111، تارٌخ :  4005  2123/11/16حتى ورثة دمحم عطٌه سوٌلم  عطٌة دمحم عطٌه سوٌلم وشركاه  سارى -  184

 21143برلم   

    21101111، تارٌخ :  4005  2123/11/16ال سوٌلم لتصٌنع فرش السٌارات  عطٌه دمحم عطٌه وشركاه  سارى حتى -  185

 21143برلم   

 41161برلم       21101118، تارٌخ :  5146نادٌه عبد الرحٌم مكى وشركاها     -  186

 12012برلم       21101118، تارٌخ :  5120  2124/1/16النٌل لصناعه زجاج السٌارات والمراٌات  سارى حتى  -  181

برلم       21101118، تارٌخ :  5120  2124/1/16الخٌل لصناعة وتجارة زجاج السٌارات والمراٌات  سارى حتى  -  188

12012 

 12012برلم       21101118، تارٌخ :  5120  2124/1/16الخٌل للصناعة والتجارة  سارى حتى  -  180

 48654برلم       21101118، تارٌخ :  5142  2124/1/16حلٌمه حسٌن وعلٌه جوده وشركائهما  سارى حتى -  101



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101118، تارٌخ :  5142  2124/1/16ورثة على السٌد مصطفى ) رانٌا على السٌد وشركائها (  سارى حتى -  101

 48654لم   بر

برلم       21101118، تارٌخ :  5142  2124/1/16تعدٌل االسم الى / حسن السٌد مصطفى حسونه وشركاه  سارى حتى -  102

48654 

 48654برلم       21101118، تارٌخ :  5142  2124/1/16على السٌد مصطفى حسونه وشركاه  سارى حتى -  103

 41164برلم       21101121، تارٌخ :  5152  2124/3/16سٌد احمد احمد وشركاه  سارى حتى  -  104

 10353برلم       21101122، تارٌخ :  5101  2124/8/23عاطؾ عبدالسمٌع و شركاه  سارى حتى  -  105

 10353برلم       21101122، تارٌخ :  5101  2124/8/23صالح عبد السمٌع وشركاه  سارى حتى  -  106

 31181برلم       21101122، تارٌخ :  5101على حلمى على وشركاه     -  101

 31181برلم       21101122، تارٌخ :  5102على حلمى على وشركاه     -  108

 31181برلم       21101122، تارٌخ :  5103على حلمى على وشركاه     -  100

 50125برلم       21101122، تارٌخ :  4210  2124/1/31الت  سارى حتىصالح كامل واوالده للمماو -  211

برلم       21101124، تارٌخ :  5138  2122/3/12شرٌؾ محمود عبدالمطلب محمود االشهب وشرٌكاه  سارى حتى  -  211

62458 

 41001  برلم     21101124، تارٌخ :  5153  2124/4/18حسن دمحم محبوب وشركاه  ساري حتً  -  212

 63355برلم       21101124، تارٌخ :  5121  2122/11/25مصطفى عبد السالم وشركاة  سارى حتى  -  213

 31650برلم       21101124، تارٌخ :  5131اشرؾ عرفه وشركاه     -  214

 31650برلم       21101124، تارٌخ :  5131  2122/5/18اشرؾ عرفه وشركاه  سارى حتى  -  215

 36101برلم       21101124، تارٌخ :  5151  2124/4/2عادل مالن ؼبلاير  وشركاه  سارى حتى -  216

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  5123  2124/1/21دمحم االعصر وشركاه  سارى حتى  -  211

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  5123  2124/1/21دمحم االعصر وشرٌكه  سارى حتى  -  218

برلم       21101124، تارٌخ :  5123  2124/1/21تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد االعصروشرٌكه  سارى حتى  -  210

1502 

 1502برلم       21101124، تارٌخ :  5123  2124/1/21دمحم االعصر وشركاه  سارى حتى  -  211

 1502برلم       21101124تارٌخ : ،  5123  2124/1/21دمحم االعصر وشرٌكه  سارى حتى  -  211

برلم       21101124، تارٌخ :  5123  2124/1/21تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احمد االعصروشرٌكه  سارى حتى  -  212

1502 

 64011برلم       21101124، تارٌخ :  5133  2124/5/28اٌهاب سٌد دمحم الوٌشى وشرٌكه  سارى حتى -  213

 64110برلم       21101124، تارٌخ :  5126  2124/3/25 عٌد وشرٌكة  سارى حتى محمود دمحم -  214

 35810برلم       21101124، تارٌخ :  5111  2124/2/22اشرؾ مصطفى بدوى وشركاه  سارى حتى  -  215



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21101124، تارٌخ :  5121  2124/8/15شركه  ترافكو ترٌد للتجاره  وتوكٌالت الطٌران  سارى حتى  -  216

23653 

برلم       21101124، تارٌخ :  5121  2124/8/15ترافكو ترٌد لتوكٌالت الطٌران )ترافٌا(ش ذ م م  سارى حتى  -  211

23653 

 22608برلم       21101125، تارٌخ :  5110مكتبة عالء الدٌن محمود دمحم فرٌد وشركاه     -  218

 22608برلم       21101125، تارٌخ :  5181 فرٌد وشركاه    مكتبة عالء الدٌن محمود دمحم -  210

 22608برلم       21101125، تارٌخ :  5181مكتبة عالء الدٌن محمود دمحم فرٌد وشركاه     -  221

 22608برلم       21101125، تارٌخ :  5182  2124/3/1مكتبة عالء الدٌن محمود دمحم فرٌد وشركاه  سارى حتى -  221

 1615برلم       21101125، تارٌخ :  5181  2124/1/21المهندس / حسنى حسن جابر وشركاه  ساري حتً  -  222

،  5181  2124/1/21ساري حتً   1اصبح الشركه المصرٌه للتعمٌر والتجاره / جابكو / عمرو حسنً حسن وشركاه  -  223

 1615برلم       21101125تارٌخ : 

 1615برلم       21101125، تارٌخ :  5181  2124/1/21حسن جابر وشركاه  ساري حتً  المهندس / حسنى -  224

،  5181  2124/1/21ساري حتً   1اصبح الشركه المصرٌه للتعمٌر والتجاره / جابكو / عمرو حسنً حسن وشركاه  -  225

 1615برلم       21101125تارٌخ : 

 1615برلم       21101125، تارٌخ :  5181  2124/1/21ي حتً المهندس / حسنى حسن جابر وشركاه  سار -  226

،  5181  2124/1/21ساري حتً   1اصبح الشركه المصرٌه للتعمٌر والتجاره / جابكو / عمرو حسنً حسن وشركاه  -  221

 1615برلم       21101125تارٌخ : 

 1615برلم       21101125، تارٌخ :  5181  2124/1/21المهندس / حسنى حسن جابر وشركاه  ساري حتً  -  228

،  5181  2124/1/21ساري حتً   1اصبح الشركه المصرٌه للتعمٌر والتجاره / جابكو / عمرو حسنً حسن وشركاه  -  220

 1615برلم       21101125تارٌخ : 

 44155برلم       21101125، تارٌخ :  5168  2122/6/22حماد رزق حماد وشرٌكه  سارى حتى  -  231

 44155برلم       21101125، تارٌخ :  5168  2122/6/22دمحم حماد وشرٌكه  سارى حتى  -  231

 44155برلم       21101125، تارٌخ :  5168  2122/6/22دمحم حماد وشرٌكته  سارى حتى  -  232

 44155   برلم    21101125، تارٌخ :  5168  2122/6/22حماد رزق حماد وشرٌكه  سارى حتى  -  233

 44155برلم       21101125، تارٌخ :  5168  2122/6/22دمحم حماد وشرٌكه  سارى حتى  -  234

 44155برلم       21101125، تارٌخ :  5168  2122/6/22دمحم حماد وشرٌكته  سارى حتى  -  235

 48660برلم       21101125، تارٌخ :  5166  2124/1/18اٌهاب شكرهللا وشرٌكته  سارى  حتى  -  236

 54314برلم       21101125، تارٌخ :  5101  2121/8/6دمحم اسعد الخضري وشركاه  سارى حتى  -  231

 54314برلم       21101125، تارٌخ :  5101  2121/8/6عبد المطلب اسعد الخضرى وشرٌكه  سارى حتى  -  238

 23221برلم       21101125: ، تارٌخ  5161شركه هجربوتا للتجاره والتوزٌع     -  230

 36226برلم       21101125، تارٌخ :  5112  2124/4/21ٌاسر كرمى شلبى وشرٌكه  ساري حتً  -  241



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 46015برلم       21101128، تارٌخ :  5220  2123/11/12اشرؾ دمحم دمحم وشرٌكٌه  سارى حتى  -  241

 58511برلم       21101128، تارٌخ :  5212  2124/1/26عمرو عاطؾ دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  242

    21101128، تارٌخ :  5212  2124/1/26تعدٌل االسم التجارى الى / عمرو عاطؾ دمحم السٌد وشرٌكته  سارى حتى  -  243

 58511برلم   

رٌكتهم  سارى حتى تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /عمرو عاطؾ دمحم السٌد وخالد جمال عبد الناصر السٌد دمحم وش -  244

 58511برلم       21101128، تارٌخ :  5212  2124/1/26

 36412برلم       21101128، تارٌخ :  5224  2124/5/11شركة  الجالد للتجاره  سارى حتى  -  245

    21101128، تارٌخ :  5224  2124/5/11تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/دمحم ٌحى عرفه الجالد وشرٌكه  سارى حتى  -  246

 36412برلم   

 48186برلم       21101128، تارٌخ :  5221  2124/5/15فكري شاهٌن وشركاه  سارى حتى  -  241

 20223برلم       21101128، تارٌخ :  5225  2121/11/21احمد شولى الجوهرى وشرٌكه  سارى حتى -  248

 20223برلم       21101128، تارٌخ :  5225  2121/11/21شولى الجوهرى الشال وشركاه  سارى حتى -  240

    21101128، تارٌخ :  5225  2121/11/21تعدٌل االسم التجاري / احمد شولى الجوهرى وشرٌكه  سارى حتى -  251

 20223برلم   

    21101120، تارٌخ :  5211    1صالح عمر الدسولى وزكرٌا دمحم بهاء الدٌن على لتجارة اللحوم المجمدة والمجمدات  -  251

 56061برلم   

 56061برلم       21101120، تارٌخ :  5211صالح عمر الدسولى لتجارة اللحوم المجمده والمجمدات     -  252

    21101120، تارٌخ :  5211    1ا دمحم بهاء الدٌن على لتجارة اللحوم المجمدة والمجمدات صالح عمر الدسولى وزكرٌ -  253

 56061برلم   

 56061برلم       21101120، تارٌخ :  5211صالح عمر الدسولى لتجارة اللحوم المجمده والمجمدات     -  254

 16028برلم       21101120ارٌخ : ، ت 5258  2121/6/11عبدالرؤوؾ  عمر وشركاه  سارى حتى  -  255

 31146برلم       21101120، تارٌخ :  5241  2124/1/26دمحم  عبد  الواحد  و  شركاه  سارى حتى  -  256

برلم       21101120، تارٌخ :  5241  2124/1/26شركة كوادراتن  لتكنولوجٌا المعلومات ش.م.م  سارى حتى  -  251

31146 

 31146برلم       21101120، تارٌخ :  5241  2124/1/26الواحد  و  شركاه  سارى حتى دمحم  عبد   -  258

برلم       21101120، تارٌخ :  5241  2124/1/26شركة كوادراتن  لتكنولوجٌا المعلومات ش.م.م  سارى حتى  -  250

31146 

 64001برلم       21101120، تارٌخ :  5266  2124/6/25احمد علً محمود وشرٌكته  سارى حتى  -  261

 22516برلم       21101120، تارٌخ :  5245  2124/2/5دمحم عالم و شركاه  سارى حتى  -  261

 43164برلم       21101120، تارٌخ :  5251عبدالرحمن فتحً صالح وشركاه     -  262

 43164برلم       21101120، تارٌخ :  5252عبدالرحمن فتحً صالح وشركاه     -  263

 43164برلم       21101120، تارٌخ :  5253  2122/5/4عبدالرحمن فتحً صالح وشركاه  سارى حتى  -  264



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 43008برلم       21101120، تارٌخ :  5255  2122/6/14احمد فتحً خلٌل وشركاه  سارى حتى  -  265

 55680برلم       21101131رٌخ : ، تا 5214  2121/12/3احمد عثمان عبد الواحد وشركاه  سارى حتى  -  266

    21101131، تارٌخ :  5311  2124/1/10نعدبل االسم التجارى لٌصبح / سالم احمد احمد وشرٌكه  سارى حتى  -  261

 65161برلم   

 65161برلم       21101131، تارٌخ :  5311  2124/1/10جمال احمد الصؽٌر وشركاؤه  سارى حتى  -  268

    21101131، تارٌخ :  5311  2124/1/10سارى حتى   1السم التجاري لٌصبح / جمال احمد الصؽٌر وشرٌكه تعدٌل ا -  260

 65161برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21101111جم ، تارٌخ :  211111دمحم حلمى الهادى  تم شطب الرهن التجارى لصالح بنن فٌصل االسالمى بمبلػ  -  1

21865 

جم ، تارٌخ :  211111دمحم حلمى الهادى  عبدالعزٌز  تم شطب الرهن التجارى لصالح بنن فٌصل االسالمى بمبلػ  -  2

 21865برلم       21101111

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

برلم       21101112عادل شرٌؾ وشركاه  شطب الرهن التجارى لصالح البنن االهلى المصرى شطبا كلٌا ونهائٌا ، تارٌخ :  -  1

51210 

 11414برلم       21101113ى المصرى ، تارٌخ : عبدالؽنى دمحم فراج وشركاه  تجدٌد الرهن التجارى لصالح البنن االهل -  2

 23384برلم       21101113عاطؾ سعد زهرى وشركاه  تجدٌد الرهن التجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  3

برلم       21101113شركه المشروعات اال نمانٌه ) دٌكو (  تجدٌد الرهن التجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  4

25111 

 11515برلم       21101113عصام طاٌع و شركاه  تجدٌد الرهن التجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  5

 21421برلم       21101113عبدالسمٌع عبدالؽنى وشركاه  تجدٌد الرهن التجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 13254برلم       21101111ركاه  تجدٌد المٌد لصالح البنن المصرى لتنمٌة الصادرات ، تارٌخ : عماد مٌخائٌل وش -  1

 21130برلم       21101111عماد عدلى مٌخائٌل وشركاه  تجدٌد المٌد لصالح البنن المصرى لتنمٌة الصادرات ، تارٌخ :  -  8

 20614برلم       21101118:  سالمه فراج وشركاه  رهن تجارى لصالح بنن مصر ، تارٌخ -  0

برلم       21101118شركة لنا لورق طباعه الصحؾ  تم تجدٌد الرهن التجارى لصالح البنن االهلى المصرى ، تارٌخ :  -  11

32115 

رى ، المجموعة الهندسٌة المتخصصة ابراهٌم عبدالراضى دمحم وشرٌكته  تم تجدٌد الرهن التجارى لصالح البنن االهلى المص -  11

 25550برلم       21101118تارٌخ : 

ابراهٌم عبد الراضى وشركاة /المجموعة الهندسٌة المتخصصة  تم تجدٌد الرهن التجارى لصالح البنن االهلى المصرى ،  -  12
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 31643برلم   

برلم       21101120شركة سٌتً فرست لالستثمار  شطب الرهن التجارى لصالح بنن الماهرة شطبا كلٌا ونهائٌا ، تارٌخ :  -  14

21111 

ما  تم شطب الرهن التجارى شركة ستاركروز للفنادق العائمة /عبدالرحمن انور عبدالرحمن ومحمود رٌاض السٌد وشركائه -  15

 41656برلم       21101120حالٌا ، تارٌخ :  -لصالح بنن الكوٌت الوطنى مصر 

الؽزالى وشركاه للتجاره الدولٌه والتصنٌع  تم تجدٌد رهن تجارى لصالح مصرؾ ابو ظبى االسالمى مصر حالٌا ، تارٌخ :  -  16
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