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عن بٌع مالبس  429042برلم  21101111، لٌد فى  11111.111نور دمحم محمود حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ح راشد عطٌه من ش احمد عرابى 1جاهزة ، بجهة : 

عن بٌع  429044برلم  21101111، لٌد فى  11111.111احمد على اسماعٌل دمحم الدٌهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

اجهزة كمبٌوتر وصٌانتها وانظمة مرالبة ) فٌما عدا االنترنت واالمن والحراسة والكامٌرات الالسلكٌه وبعد الحصول على 

ش موسى الكاظم متفرع من ش  5عمار  13ما عدا الدعاٌه واالعالن ( ، بجهة : شمه التراخٌص الالزمه ( وتورٌدات عمومٌه ) فٌ

 موسى بن نصٌر الحى السابع

عن حالق رجالى ،  429066برلم  21101115، لٌد فى  11111.111دمحم احمد شعبان سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 شارع المطرٌه العمومى محل 041بجهة : 

عن تجاره  429011برلم  21101116، لٌد فى  5111.111الدٌن احمد عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   امٌره نور -  4

 ش عمر المختار ناصٌه ش عبده حموده 21االلمشه ، بجهة : 

 عن تجارة وتوزٌع 421115برلم  21101111، لٌد فى  11111.111فادى كمال عزٌز اسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ش اللٌث 29مستحضرات التجمٌل ومكمالت ؼذائٌه ومستلزمات طبٌه والمطهرات ، بجهة : 

عن ترجمه  420130برلم  21101120، لٌد فى  5111.111دمحم ابراهٌم محمود احمد اؼا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

ش  11، بجهة :  2110لسنه  915امنٌه رلم  معتمدة فٌما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمة

 سلٌم االول برج فهٌم حلمٌه

عن بٌع عصٌر  429052برلم  21101114، لٌد فى  11111.111ابوالحجاج محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 ش دمحم عبدالوهاب ارض الجمعٌه421وفواكه فرٌش ، بجهة : 

عن تصمٌم وتنفٌذ  429062برلم  21101115، لٌد فى  21111.111فرد ، رأس ماله ،   ٌاسر جالل احمد الشامى  ، تاجر -  1

حوادث السٌارات االكشن والخدع السنٌمائٌة فى االفالم وتورٌد هٌاكل السٌارات المستخدمة فى االفالم ) فٌما عدا االنترنت وبعد 

 شارع مصطفى النحاس 16الحصول على التراخٌص الالزمة ( ، بجهة : 

عن مطعم مشوٌات  429093برلم  21101115، لٌد فى  11111.111دمحم على دمحم على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 عمارات صمر لرٌش الشٌراتون 41، بجهة : 

عن بٌع مثلجات ،  429012برلم  21101116، لٌد فى  21111.111محسن على احمد هند  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 5ش االلفى سابما محل رلم  3ش زكرٌا احمد  4:  بجهة

عن  421119برلم  21101119، لٌد فى  11111.111مروان عادل الداخلى مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش احمد عصمت 19الوجبات السرٌعه و الماكوالت و المشروبات و التٌن اواى دون المشروبات الكحولٌه ، بجهة : 

عن  426121برلم  21101121، لٌد فى  51111.111 السعٌد ابو العنٌن ابو العنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد هللا -  12

 35ش سلٌمان الحلبى الدور الثانى فوق االرضى وحده  15تورٌدات ادوات كهربائٌه ، بجهة : 

عن  421122برلم  21101111لٌد فى ،  111111.111محمود جمال كامل عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ش التوفٌك الدمحمى عرب الجسر 19ورشة تصنٌع الومٌتال ، بجهة : 
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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 بالى  429016برلم  21101116، لٌد فى  11111.111احمد سٌد عبدالموجود عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

ش ؼرب  22، بجهة :  2110لسنه  564زمه موافمة امنٌه رلم استٌشن  فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الال

 السكه عٌن شمس الؽربٌه

عن  429051برلم  21101114، لٌد فى  21111.111راجح ابو العباس عبد الكرٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

ومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( وتصوٌر ادارة وتشؽٌل الكافٌترٌات والمطاعم والمرافك والخدمات العامة والتورٌدات العم

الدور   - 5شمة   -ش الزعٌم ؼاندى 41المستندات وذلن مع المطاع العام والجهات الحكومٌة الملزمة بالخصم واالضافة ، بجهة : 

 الخامس

عن بٌع اثاث  429091برلم  21101115، لٌد فى  11111.111سمٌره ٌس دمحم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ش هشام لبٌب 46بلون 4مكتبى ، بجهة : لطعه 

عن تجارة و  429056برلم  21101114، لٌد فى  15111.111احمد عاصم احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 ش مصر و السودان محل 110توزٌع و تورٌد دلٌك ، بجهة : 

عن  421111برلم  21101119، لٌد فى  51111.111رأس ماله ،   سمٌر نعمان ؼالى عبدالمسٌح  ، تاجر فرد ، -  11

 ح البرنسٌسه من طومانباى 6تورٌدات عمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( ، بجهة : 

عن تنظٌم الحفالت  421112برلم  21101119، لٌد فى  2111.111نانسى دمحم حسن جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

ش حسن  5( ، بجهة : 2110لسنه  491المٌه ولٌالى الحنه )بعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امن برلم واالفراح االس

 42اكتوبر ؼرفه من الشمه رلم  6عبد الوهاب من ش عبد العظٌم ش 

عن  429002برلم  21101116، لٌد فى  51111.111الرا عالء عبد الفتاح الطاروطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

ش متولى الشعراوى اعلى سوبر ماركت اوالد رجب امام بنزٌنه طاله ابراج عفٌفى  16تجاره وتوزٌع مواد ؼذائٌه ، بجهة : شمه 

 10اخر مصطفى النحاس ق 

عن كافتٌرٌا ، بجهة :  429001برلم  21101119، لٌد فى  5111.111كرم فرج على حمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 باالرضى 3أ ش ترعه الجبل محل رلم  211

عن كوافٌر  429011برلم  21101116، لٌد فى  11111.111خلود رمضان عبدالمنعم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 عمارة رابعة االستثمارى 61حرٌمى ، بجهة : 

عن خدمات نمل  421111برلم  21101111فى  ، لٌد 51111.111دمحم احمد ابراهٌم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 مساكن صمر لرٌش الحى العاشر 62ونمل بضائع ورفع اثاث ، بجهة : 

عن استثمار  429061برلم  21101115، لٌد فى  5111.111السٌد عبدالؽنى السٌد صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 الدور الثامن 11ش احمد لاسم جوده عباس العماد شمه  20عمارى ، بجهة : 

عن محل  429041برلم  21101114، لٌد فى  5111.111كرٌم عبد الحكٌم لاسم عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ش حسن عبد العال من ش رمسٌس 16فراشه ، بجهة : 

عن تجارة  421114برلم  21101111، لٌد فى  11111.111ماٌكل عادل بندلى حبٌب نسٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

و توزٌع مستحضرات التجمٌل و المكمالت الؽذائٌه و مستلزمات طبٌه و المطهرات و تورٌدات عمومٌه دون الدعاٌة و االعالن ، 

 ش اللٌثى 29بجهة : 

وتصوٌر  عن تنظٌم 420139برلم  21101120، لٌد فى  51111.111هانى دمحم فتحى زنٌهم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

شمه  3ش امتداد رمسٌس 11، بجهة :  2110/625افراح وحفالت فٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه 

12 

عن ورشة  429051برلم  21101114، لٌد فى  11111.111اٌهاب صبحى بركات عزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 شارع عرٌان تادرس 16مالبس تشؽٌل لحساب الؽٌر  ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : 
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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 مكتب  429096برلم  21101115لٌد فى  ، 5111.111فتحٌه دمحم عبد الوهاب نوٌشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 االمٌرٌه 3مشروع ناصر محل رلم  63رحالت ونمل عمال شركات ، بجهة : 

عن بٌع مجمدات  429041برلم  21101111، لٌد فى  5111.111سٌد دمحم باشا ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 االمٌرٌهش احمد عرابى مدٌنه الرٌاض  2لحوم مجمده ، بجهة : 

عن  421126برلم  21101110، لٌد فى  511111.111احمد صالح الدٌن شبل صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

الدور  0شارع اسماعٌل وهبة م  42بلون  5، بجهة : ق  10والمجموعة  6من المجموعة  36االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمرة 

3 

عن مماوالت عامه ،  421114برلم  21101119، لٌد فى  21111.111جر فرد ، رأس ماله ،  حازم دمحم على دمحم  ، تا -  32

 ش المشروع ع ش غ 61بجهة : 

عن شحن  429095برلم  21101115، لٌد فى  21111.111هشام شولى حسن توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ٌفه الظافر الحى السادسدور لرضى ش الخل 1شمه  2مدخل  01وتفرٌػ ، بجهة : عمار 

عن  429091برلم  21101116، لٌد فى  11111.111عبدالفتاح مدنى عبدالرحٌم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 ش سكه الشابورى شمه بالدور الثانى0تركٌب انظمه الكترونٌه ماعدا الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن  421110برلم  21101115، لٌد فى  251111.111رد ، رأس ماله ،  احمد رافت فهمى عبدالفتاح حسن  ، تاجر ف -  35

 ش مكرم عبٌد91، بجهة :  2110/621تاجٌر لاعات للؽٌر بعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه 

عن الامة  429011برلم  21101116، لٌد فى  11111.111رامى سامى سالمه ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

ش  110، بجهة :  2110لسنة  60ٌم حفالت ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه( موافمة امن رلم وتنظ

 الدور االرضى 1عثمان بن عفان شمه رلم 

عن تجارة  429099برلم  21101116، لٌد فى  51111.111دمحم مصطفى عبدالباسط دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 عمارات الشرٌؾ ش اسوان 12ات اثاث منزلى ، بجهة : مستلزم

عن تورٌدات  429010برلم  21101116، لٌد فى  11111.111مصطفى عمر دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 شمة 1ش عباد الرحمن حى  4عمومٌه كامٌرات مرالبه دون الالسلكٌه و دون الدعاٌة و االعالن ، بجهة : 

عن دعاٌه  426134برلم  21101129، لٌد فى  11111.111ن عادل فهمى مٌتاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مارٌا -  30

 درب البرق باب البحر 24، بجهة :  2110/624واعالن فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت موافمه 

عن تورٌدات عمومٌه  429059برلم  21101114، لٌد فى  51111.111مى سٌد حافظ سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش عامر شومان عزبة العرب 0) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن ( ومماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌه  429061برلم  21101115، لٌد فى  51111.111احمد دمحم كرم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش احمد تٌسٌر22تفٌماعدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : واالستشارات الهندسٌه والمماوال

عن بٌع  429001برلم  21101116، لٌد فى  11111.111رلٌه على مٌرؼنى عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 1المنطمه  42ش هشام لبٌب بلون 54مستلزمات واكسسوار حٌوانات ، بجهة : 

عن مكتب  429053برلم  21101114، لٌد فى  11111.111ٌؾ حسن دمحم حسن ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شر -  43

 ش على الكرداسى ش ترعه الجبل 9تورٌد مستلزمات طبٌه ، بجهة : 

ن ع 421111برلم  21101119، لٌد فى  5111.111ابراهٌم سٌد ابراهٌم على عصفور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 (  ش الصحابه الكرام حى السفارات41ب  ) 1تورٌدات االالت الموسٌمٌه ، بجهة : 

عن تجاره مواتٌر  429063برلم  21101115، لٌد فى  21111.111ولٌد سٌد جابر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش الزهار المللى محل باالرضى 15مٌاه مستعمله ، بجهة : 
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عن صٌدلٌه ،  420111برلم  21101111، لٌد فى  51111.111عبد المنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نرمٌن عالء دمحم -  46

 ش الشهٌد دمحم ابو سالم من ش عمر ابن الخطاب محل بالدور االرضى 14بجهة : 

تورٌدات عن  429060برلم  21101115، لٌد فى  11111.111سعد سعد اسماعٌل سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 ش حسن ٌسرى باالرضى 5كهربائٌه وطاله شمسٌه ، بجهة : 

عن دعاٌه واعالن )  429035برلم  21101111، لٌد فى  5111.111نهاد سٌد جاد فاضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

الممر  3ن سندر مدخل مٌدان اب 12( ، بجهة :  2110/  551فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ( ) موافمه امنٌه 

 التجارى

عن بٌع اكسسوار  429013برلم  21101116، لٌد فى  25111.111دمحم دمحم احمد حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 2مدخل  1مكٌاج ولعب اطفال والتصدٌر ، بجهة : مساكن المطرٌه الجدٌده بلون 

عن  421111برلم  21101119، لٌد فى  25111.111، رأس ماله ،  احمد بهاء عبدالجلٌل عبدالبالى  ، تاجر فرد  -  51

 منشٌه التحرٌر 1حارة الشرٌؾ من ش  0تصدٌر ، بجهة : 

عن بالى  429050برلم  21101114، لٌد فى  11111.111دمحم محمود دمحم حسن الحجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

عمارات مجلس  31، بجهة :  2110لسنه  629تراخٌص الالزمه موافمة امنٌه رلم ستٌشن فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول على ال

 11الدفاع الوطنى محل رلم 

عن تجارة  421119برلم  21101111، لٌد فى  11111.111مصطفى دمحم ابراهٌم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 محلالحى العاشر زهراء مدٌنة نصر  15ادوات كهربائٌه ، بجهة : 

عن المماوالت  429030برلم  21101111، لٌد فى  111111.111دمحم محمود دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ش عبد هللا الؽفٌر من ش ترعه الجالد 9العامة ، بجهة : 

عن تورٌدات  429043برلم  21101111، لٌد فى  11111.111نٌفٌن دمحم السٌد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

المنطمه الثامنه ( ؼرفه من شمه بالدور  43ش مصطفى النحاس )ب 91عمومٌه للمالبس والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : عماره 

 الرابع

عن ابحاث  429046برلم  21101111، لٌد فى  11111.111ولٌد عبدالخالك حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 2110/561ٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه تسوٌمٌه ودراسات سوق ف

 ش فوزى المطٌعى2، بجهة : 

عن تجارة  429049برلم  21101111، لٌد فى  21111.111سعٌد محمود عبدالرحمن مولد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ش حافظ بدوى49ور الثالث عمار اسالن بكافه انواعها ، بجهة : شمه بالد

عن تجاره  429090برلم  21101116، لٌد فى  1111.111سٌد محمود نصر منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 ش كلوت بن 49المصوؼات والمجوهرات والساعات ، بجهة : 

عن  429000برلم  21101119، لٌد فى  51111.111احمد خلؾ احمد موسى سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

تسوٌك لمجال التطوٌر واالتصاالت وتمنٌة المعلومات ) فٌما عدا االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت وبعد الحصمل على 

 ش ذكرى مٌدان النعام 11هة : ، بج 2110لسنة  552التراخٌص الالزمه موافمة امن رلم 

عن مماوالت و  421111برلم  21101111، لٌد فى  111111.111والء حامد محمود حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 ش جمال عبدالناصر تمسٌم شركه الماهرة 110اعمال هندسٌه ، بجهة : 

عن تجاره  421120برلم  21101120، لٌد فى  5111.111سحر محمود دسولى عبد الحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ستارز سنتر 4الدور 4111وبٌع اٌشاربات ، بجهة : محل رلم 

عن ورشة  429061برلم  21101115، لٌد فى  11111.111رٌاض عبدهللا رٌاض مطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 4ش بن سندر محل رلم  96كهرباء سٌارات ، بجهة : 



 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 تورٌد وتوزٌع  429092برلم  21101114، لٌد فى  11111.111احمد حنفى احمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ب ش شاهٌن 16طرح جمله ، بجهة : 

عن بٌع حلوى  429055برلم  21101114، لٌد فى  11111.111عدلى تكرورى برعى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 المنطمه اولى 11بلون  14سوق  2محل من عجٌن ، بجهة : 

عن صٌانه هرد  429015برلم  21101116، لٌد فى  11111.111دمحم سعد ؼانم السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 الدور الثانى 2ش الخلٌفه المامون محل 61، بجهة :  2110/639كمبٌوتر فٌماعدا االنترنت موافمه المنٌه 

برلم  21101119، لٌد فى  11111.111وائل عبد المجٌد كمال الدٌن الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبد المجٌد -  65

 ش الطٌران 140عن تورٌدات فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة :  429009

عن تمدٌم  426120برلم  21101121، لٌد فى  21111.111هبه السٌد دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

استشارات االلتصادٌة للبحوث العلمٌة ودراسات الجدوى ودراسات السوق و التحلٌل المالى لالسهم و فى سوق االوراق المالىة 

واالستشارات االحصائٌة فى الرسائل العلمٌة والبحوث واعداد التمارٌر االلتصادٌة وتحلٌل البٌانات وتمدٌم دورات تدرٌبٌة متخصصة 

صاء وااللتصاد والحمائب االلتصادٌة المتخصصة باالضافة الى دورات اللؽات ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على فى االح

 حى الواحة الحى العاشر 14بلون  9، بجهة : عمارة  2110لسنة  611موافمة امنٌة رلم  -التراخٌص الالزمة ( 

 429003برلم  21101119، لٌد فى  11111111.111ماله ،   بالل احمد حلمى محمود المرابط  ، تاجر فرد ، رأس -  69

 ش ترعه الجبل 52عن ااستصالح اراضى ، بجهة : 

عن مماوالت عامة  429051برلم  21101114، لٌد فى  111111.111دمحم مجدى دمحم صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش حسنى عفٌفى م عرفات 11، بجهة : 

عن  3333333برلم  21101115، لٌد فى  11111.111احمد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابراهٌم بربرى -  60

 2أ الحى السوٌسرى ش احمد الزمر الحى العاشر محل رلم  1معرض لبٌع سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : عماره 

عن  429064برلم  21101115 ، لٌد فى 11111.111الشربٌنى بهجات الشربٌنى صبح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 4م االولى ب  119ش دمحم فهمى ق  0مطعم كرٌب ، بجهة : 

عن  429001برلم  21101116، لٌد فى  11111.111احمد حسٌن عبد الجواد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 4 مساكن التعمٌر شٌراتون المنطمه الخامسه شمه 10تورٌدات مواد ؼذائٌه ، بجهة : عمار 

عن استثمار  421110برلم  21101111، لٌد فى  3111.111احمد البدوى دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 الدور الرابع - 5ؼرفة من شمة  -الماظة  -ش ابراهٌم السٌد  1عمارى ، بجهة : 

عن  429065برلم  21101115لٌد فى ،  51111.111ابانوب صموئٌل رزق الظه جورجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 ش سٌد المٌرؼنى 09اداره المطاعم والكافٌهات ، بجهة : محل بالدور االرضى 

عن  421123برلم  21101111، لٌد فى  5111.111اٌمن احمد حسنى السٌد الؽرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

ش ابو  6، بجهة :  2110لسنه  534اخٌص الالزمه موافمة امنٌه رلم طباعه على االلمشه للنفس و الؽٌر بعد الحصول على التر

 باالرضى امتداد عباس العماد 1العتاهٌه محل 

عن بٌع  421115برلم  21101119، لٌد فى  11111.111جٌهان مصطفى مصطفى حمزة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 شارع متحؾ المطرٌة 29بجهة :  هداٌا واكسسوار ) دون مجاالت الكمبٌوتر واالنترنت ( ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  5111.111فاطمه فاروق احمد عطا و شرٌكها   شركة  ،  االستثمار العمارى و المماوالت  ،رأس مالها    -  1

 ش الضٌافه بالدور الثالث 115مماوالت ، بجهة : ، عن االستثمار العمارى و ال 9999999برلم  21101111

مٌالد منٌر راتب وشرٌكه   شركة  ،  مطبوعات ورلٌه وكتب وفالٌرز ) فٌما عدال اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت  -  2

 11111.111(  ،رأس مالها    2110/  612والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه امنٌه 

، عن مطبوعات ورلٌه وكتب وفالٌرز ) فٌما عدال اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت  421124برلم  21101111،لٌدت فى 

ش النعام مٌدان  4( ، بجهة :  2110/  612والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ) موافمه امنٌه 

 النعام

بٌل وشركاه   شركة  ،  تصنٌع لدى الؽٌر وتورٌد االدوٌه البشرٌه واالدوٌه البٌطرٌه ومستحضرات رإوؾ صبحى حبٌب رو -  3

التجمٌل والزٌوت الطبٌعٌه والطبٌه والمستلزمات الطبٌه ومستلزمات االسنان والمكمالت الؽذائٌه والمطهرات والكٌمٌاوٌات   ،رأس 

، عن تصنٌع لدى الؽٌر وتورٌد االدوٌه البشرٌه واالدوٌه  429005برلم  21101119،لٌدت فى  1111111.111مالها   

البٌطرٌه ومستحضرات التجمٌل والزٌوت الطبٌعٌه والطبٌه والمستلزمات الطبٌه ومستلزمات االسنان والمكمالت الؽذائٌه 

 أ ش النواوى الدور االول علوى 3والمطهرات والكٌمٌاوٌات ، بجهة : 

،لٌدت فى  51111.111رة المواد الؽذائٌه   شركة  ،  تورٌد كافه المواد الؽذائٌه  ،رأس مالها   شركة احمد كمال الدٌن لتجا -  4

 المٌرؼنى 119بشارع  311، عن تورٌد كافه المواد الؽذائٌه ، بجهة : الشمه رلم  429004برلم  21101119

ات التجمٌل واالؼذٌه الخاصه والمكمالت دمحم عبد اللطٌؾ مصطفى شبانه وشركائه   شركة  ،  تجاره وتوزٌع مستحضر -  5

، عن تجاره وتوزٌع  429006برلم  21101119،لٌدت فى  21111.111الؽذائٌه واؼذٌه الرٌاضٌٌن واالعشاب   ،رأس مالها   

 طرٌك النصر 11مستحضرات التجمٌل واالؼذٌه الخاصه والمكمالت الؽذائٌه واؼذٌه الرٌاضٌٌن واالعشاب ، بجهة : مكتب بعمار 

 بجوار مول طٌبه

،لٌدت فى  15111.111ٌحى احمد رجب و شركاه   شركة  ،  تورٌد و تجارة المالبس و المفروشات  ،رأس مالها    -  6

 ش الوالى 4، عن تورٌد و تجارة المالبس و المفروشات ، بجهة :  421113برلم  21101111

شركة دمحم ناصؾ وشرٌكته   شركة  ،  سوبر ماركت لبٌع وتوزٌع المواد الؽذائٌه ومنتجاتها ومكوناتها ومستلزمات المنزل  -  9

وتمدٌم الوجبات والمشروبات ) ؼٌر الكحولٌه ( واالطعمه بكافة انواعها واشكالها وكافى شوب وادارة وتشؽٌل وتجهٌز السوبر 

،لٌدت فى  51111.111لمواد والسلع الؽذائٌه والتورٌدات العمومٌه الؽذائٌه  ،رأس مالها   ماركت وتجارة وتوزٌع وتورٌد ا

، عن سوبر ماركت لبٌع وتوزٌع المواد الؽذائٌه ومنتجاتها ومكوناتها ومستلزمات المنزل وتمدٌم  429039برلم  21101111

الها وكافى شوب وادارة وتشؽٌل وتجهٌز السوبر ماركت الوجبات والمشروبات ) ؼٌر الكحولٌه ( واالطعمه بكافة انواعها واشك

 مدٌنة التوفٌك 121وتجارة وتوزٌع وتورٌد المواد والسلع الؽذائٌه والتورٌدات العمومٌه الؽذائٌه ، بجهة : محل بالعمار رلم 

 21101115دت فى ،لٌ 51111.111اسامه نبٌل وشركاه   شركة  ،  مماوالت عامة وتخصصٌه وانشاءات  ،رأس مالها    -  1

 الصفوه المٌثاق زهراء مدٌنه نصر 3برج  11، عن مماوالت عامة وتخصصٌه وانشاءات ، بجهة : شمه  421121برلم 

 21101111،لٌدت فى  51111.111هشام حسنى عبدالؽفار وشرٌكٌه   شركة  ،  مماوالت عامه ومتكامله  ،رأس مالها    -  0

 ش دمحم عمر من ش طه حسٌن 1كامله ، بجهة : ، عن مماوالت عامه ومت 421111برلم 

اعمال الطرق والكبارى (  -بنٌه تحتٌه  -احمد اسامه دمحم محمود وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العامة ) مبانى متكامله  -  11

والت العامة ، عن المما 429091برلم  21101115،لٌدت فى  111111.111اعمال النظافه   ،رأس مالها    -صٌانه المنشاءات 

بالدور الثالث  9اعمال النظافه ، بجهة : شمه رلم  -اعمال الطرق والكبارى ( صٌانه المنشاءات  -بنٌه تحتٌه  -) مبانى متكامله 

 ش عبد الشافى دمحم الحى السابع 36العماره 

ٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن   حسام الدٌن مصطفى عبد هللا وشركاه   شركة  ،  اعمال الزجاج والتورٌدات العمومٌه ف -  11

، عن اعمال الزجاج والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا مجاالت  421116برلم  21101111،لٌدت فى  51111.111،رأس مالها   

 6ش توفٌك احمد البكرى المنطمه  2الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

ات و تنمٌه موارد بشرٌه و استشارات ادارٌة فٌما عدا االنترنت و اٌمن فتحى شفٌك دمحم  و شرٌكه   شركة  ،  الامه مإتمر -  12

 21101122،لٌدت فى  11111.111،رأس مالها     2110لسنه  50بعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمة امنٌه رلم 



 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

د الحصول على التراخٌص ، عن الامه مإتمرات و تنمٌه موارد بشرٌه و استشارات ادارٌة فٌما عدا االنترنت و بع 426131برلم 

 مٌدان المطرٌة 219ش المطرٌة برج أ ابراج العز الدور الثانى شمة  94، بجهة :  2110لسنه  50الالزمه موافمة امنٌه رلم 

احمد دمحم عبد السالم ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  انشاء وتشؽٌل واداره وتملن المطاعم والكافٌهات والكافتٌرٌات ومحالت  -  13

برلم  21101111،لٌدت فى  1111111.111وٌات الشرلٌه والؽربٌه وتجاره وتورٌد المواد الؽذائٌه   ،رأس مالها   الحل

، عن انشاء وتشؽٌل واداره وتملن المطاعم والكافٌهات والكافتٌرٌات ومحالت الحلوٌات الشرلٌه والؽربٌه وتجاره وتورٌد  421112

 ؽدادش سٌتى ش ب 2المواد الؽذائٌه ، بجهة : 

برلم  21101111،لٌدت فى  21111.111ندى ممدوح دمحم وشركائها   شركة  ،  تورٌد الحٌوانات االلٌفه   ،رأس مالها    -  14

 ش مصطفى صادق الرافعى شمه رلم واحد 32، عن تورٌد الحٌوانات االلٌفه ، بجهة :  429031

ب الرخام والجرانٌت والمماوالت العمومٌه   ،رأس مالها   محمود رائد محمود عٌد وشركاه   شركة  ،  تورٌد وتركٌ -  15

أ  5، عن تورٌد وتركٌب الرخام والجرانٌت والمماوالت العمومٌه ، بجهة :  429019برلم  21101116،لٌدت فى  15111.111

 امتداد حسن المامون

ت الزراعٌه والمخلفات الزراعٌه ) االسمده عمرو محمود فاٌز محمود وشرٌكه   شركة  ،  التورٌدات والتصدٌر فى الحاصال -  16

، عن التورٌدات والتصدٌر فى الحاصالت  429040برلم  21101114،لٌدت فى  51111.111الزراعٌه (   ،رأس مالها   

 ش الصحه متفرع من ترعه الجبل 49الزراعٌه والمخلفات الزراعٌه ) االسمده الزراعٌه ( ، بجهة : 

  ــــــــــــــــــــــ   

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    265330مدٌحه دمحم كامل محروس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 ن التجارةامر محو لتر

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    421103رامى ابراهٌم على ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 امر محو لترن التجارة

 تم محو/شطب السجل    21101111، وفى تارٌخ    366213احمد عفٌفً بٌومً بٌومً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    416141عزة ٌعموب بخٌت سٌداروس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    424204نفٌن سعد عبد الفتاح عبد الوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  امر محو لترن التاجره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    414121امٌر زكرٌا نصرى عٌاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 امر محو لترن التجارة



 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

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    311211بك لٌده برلم : صٌدلٌة د/ اٌناس عبد البالى  ،  تاجر فرد  ،  س   - 9

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21101111، وفى تارٌخ    250141نبٌل انور على احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو لوفاه التاجر

تم محو/شطب السجل     21101114، وفى تارٌخ    361261،  سبك لٌده برلم : جمال رشاد محمود حسان  ،  تاجر فرد     - 0

 المٌد مشطوب بامر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21101114، وفى تارٌخ    314020خالؾ للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21101114، وفى تارٌخ    393549تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  مرسً عبده سعد دمحم  ،    - 11

 ترن التجارة

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    421245احمد احمد دمحم عبد اللطٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21101115، وفى تارٌخ    361046الفٌصل حسن سمٌر دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 بموجب ترن التجارة تم محو الفرع

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    423943عبدالعظٌم احمد ابراهٌم زناد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 جل  امر محو لترن التجارةالس

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    419692كٌرلس عادل صبرى اسحك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  امر محو لترن التجاره

/شطب السجل  تم محو   21101115، وفى تارٌخ    361046الفٌصل حسن سمٌر دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 امر محو لترن التاجره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    21101115، وفى تارٌخ    416021وائل اسماعٌل عبد العزٌز صادق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21101116، وفى تارٌخ    306110بك لٌده برلم : دمحم حسن عبد الخالك سٌد  ،  تاجر فرد  ،  س   - 11

 امر محو لترن التجاره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21101116، وفى تارٌخ    303503سٌد فرج سٌد سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 امر محو لترن التجاره

تم    21101116، وفى تارٌخ    301112صموئٌل صبحى صموئٌل صلٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    411526عمرو صالح دمحم الؽرٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  ترن التجارة

تم    21101116، وفى تارٌخ    410531رؼده مرسى عبد الوهاب مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 الدور السابع 9ش عطٌة الصوالحى شمة  3محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم محو/شطب السجل     21101116، وفى تارٌخ    311544طلعت فوزي جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 امر محو لترن التجاره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21101116، وفى تارٌخ    193199فوزي مصطفً سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 امر محو لترن التجاره



 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 محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    414124سبك لٌده برلم :   محمود طه محمود عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،   - 25

 السجل  امر محو لترن التجاره

 تم محو/شطب السجل     21101119، وفى تارٌخ    09031عبد الرحمن دمحم بكري  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

تم محو/شطب    21101119، وفى تارٌخ    390641برلم : عصام رمضان كٌالنً لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 29

 السجل  امر محو لترن التجاره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل  امر    21101119، وفى تارٌخ    204262وجدي محمود علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  وفاة    21101119، وفى تارٌخ    09031  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبدالرحمن دمحم   - 20

 التاجر

تم محو/شطب السجل     21101119، وفى تارٌخ    344131حسنى سٌد دمحم عبدالحلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 المٌد مشطوب بامر محو لوفاة التاجر

تم    21101111، وفى تارٌخ    423069ى عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : فتح   - 31

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    414441كارولٌن اشرؾ انطون امٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 اء نشاط الفرع فانه تم الؽاء الفرعالسجل  بموجب انه

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    391026وداد دمحم طه مصطفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 امر محو لترن التجاره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    413516حسام عاطؾ عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 امر محو لترن التجاره

تم    21101111، وفى تارٌخ    425664عمرو دمحم فائك عٌد عبد الحمٌد حمزه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    426199،  سبك لٌده برلم : رامى سٌد سٌد ابراهٌم  ،  تاجر فرد     - 36

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21101110، وفى تارٌخ    410391دمحم ابراهٌم فتح هللا دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21101110، وفى تارٌخ    416214،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  ولٌد كامل على اللٌثى    - 31

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21101110، وفى تارٌخ    213111دمحم الشناوي بٌومً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 30

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21101110، وفى تارٌخ    311156حاق لولا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : وجٌه مٌخائٌل اس   - 41

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    335319خلؾ هاشم دمحم خلؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 امر محو لوفاة التاجر

تم محو/شطب السجل  امر    21101121، وفى تارٌخ    335201ازٌاء زٌن العابدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 محو لترن التجاره



 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 محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    324254منٌر دمحم محروس السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 لتجارةامر محو لترن ا

   21101121، وفى تارٌخ    211614مإسسه السعدي للتجاره والمماوالت الكهربائٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 تم محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

محو/شطب السجل  تم    21101121، وفى تارٌخ    314541رامى عماد عزمى ونٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21101121، وفى تارٌخ    324905صبري حكٌم للٌنً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    414926فتحى شاكر ابراهٌم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 السجل  ترن التجارة

تم    21101121، وفى تارٌخ    413496ٌحٌى عبد الفتاح ٌحٌى ابراهٌم نصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21101122رٌخ ، وفى تا   325234ٌاسٌن للمصنوعات الجلدٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 40

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21101122، وفى تارٌخ    319161ولٌد عبدالظاهر عبدالجلٌل طه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21101122وفى تارٌخ  ،   324942عزت فاٌز ملن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21101125، وفى تارٌخ    416101عمر جالل عمر دمحم عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21101125، وفى تارٌخ    363161رمزي حنا جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 محو لوفاة التاجر

تم محو/شطب    21101125، وفى تارٌخ    105025حسن  عبدالعاطى حسن تركى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21101125، وفى تارٌخ    239990ده برلم : احمد نصر الدٌن سعد عبدالملن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 55

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21101125، وفى تارٌخ    212011مإنس رالى الوفا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 محو ترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21101125، وفى تارٌخ    422201ه برلم : الدشناوى التجارٌة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 59

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21101125، وفى تارٌخ    411140تامر دمحم المنشاوى خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21101125، وفى تارٌخ    422331رد  ،  سبك لٌده برلم : دعاء حسن عبدالعزٌز احمد  ،  تاجر ف   - 50

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21101125، وفى تارٌخ    293110امٌره عبدالسالم حمدي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 المٌد مشطوب بامر محو لترن التجارة



 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

تم محو/شطب السجل  المٌد    21101125، وفى تارٌخ    311613لدٌكور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : المحمودى ل   - 61

 مشطوب بامر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  المٌد    21101125، وفى تارٌخ    311613معرض المحمودى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 تجارةمشطوب بامر محو لترن ال

تم محو/شطب السجل     21101125، وفى تارٌخ    311613شادى فتحى المحمودى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 المٌد مشطوب بامر محو لترن التجارة

جل  تم محو/شطب الس   21101125، وفى تارٌخ    290151احمد محمود عبدالحفٌظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  الؽاء    21101126، وفى تارٌخ    426116بٌتر مدحت ثابت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 نصر1عمارات رابعه العدوٌه م 3الفرع الكائن فً 

تم محو/شطب السجل     21101126ارٌخ ، وفى ت   195219فتحً عبدالظاهر علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21101126، وفى تارٌخ    421019احمد مختار توفٌك جمال الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 69

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21101126، وفى تارٌخ    201413سامٌه نصٌؾ حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21101126، وفى تارٌخ    306511رنا عبد الحلٌم جمٌل الكاشؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 60

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21101126، وفى تارٌخ    316642الكرنفال سمٌر عجمً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 91

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21101126، وفى تارٌخ    391511اسامه فوزي دمحم حماده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 91

 لتجارةامر محو لترن ا

تم محو/شطب السجل  امر    21101126، وفى تارٌخ    349621عادل شولً عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 92

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21101129، وفى تارٌخ    411116احمد دمحم عبدالعال دمحم المدنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 93

 محو لترن التجارة السجل  امر

تم محو/شطب السجل     21101129، وفى تارٌخ    319522احمد السٌد احمد ؼازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 94

 امر محو اللؽاء الفرع

ب تم محو/شط   21101129، وفى تارٌخ    411365مرفت السٌد امٌن البسٌونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 95

 السجل  بموجب ترن التجاره تم محو المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21101129، وفى تارٌخ    101121احمد زوام دمحم عبدالعلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 96

 امر محو لوفاه التاجر

تم محو/شطب    21101129، وفى تارٌخ    416531مدحت حامد محمود حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 99

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21101129، وفى تارٌخ    301161الصافى للمماوالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 91

 محو لترن التجاره



 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     21101129، وفى تارٌخ    301161لم : اٌهاب حمد عبدهللا السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 90

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21101129، وفى تارٌخ    391110محمود السٌد ابو المجد خضٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  امر محو لترن التجاره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21101129، وفى تارٌخ    322116حمد مختار مصطفً اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ا   - 11

 السجل  بموجب ترن التجاره تم محو السجل من السجل التجارى

محو/شطب تم    21101121، وفى تارٌخ    241114ابراهٌم نبٌه سلٌمان الدٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 ش السبتٌه الدور االول 56السجل  الؽاء الفرع /

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    416294سحر دمحم توفٌك صمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21101121ى تارٌخ ، وف   199051ابراهٌم السٌد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر محو    21101120، وفى تارٌخ    320350احمد سٌد سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 للوفاه

تم محو/شطب    21101120خ ، وفى تارٌ   260592فتحً هرٌدي عبدالرسول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  امر محو لترن التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101111وفً تارٌخ ،   314116سٌده دمحم احمد رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   511111.111ٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101111وفً تارٌخ ،   411132دمحم احمد فراج سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   51111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101111وفً تارٌخ ،   246201احمد السٌد محمود بٌومً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   511111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101111وفً تارٌخ ،   421262احمد فرجانى محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   151111.111ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101111وفً تارٌخ ،   351164دمحم فاٌك ؼانم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   25111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101114وفً تارٌخ ،   412564ابراهٌم محمود ابراهٌم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   2111111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101114وفً تارٌخ ،   101110مصلح احمد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   511111.111له ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما



 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 تعدٌل رأس المال ,   21101115وفً تارٌخ ،   415131عادل ابراهٌم سالمة سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   51111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101116وفً تارٌخ ،   416319رزق على عبد المطلب منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   51111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101116وفً تارٌخ ،   311110احمد عبد العزٌز احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101116وفً تارٌخ ،   413436صالح الدٌن محمود صدٌك حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   51111.111, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101116وفً تارٌخ ،   302001هشام دمحم فإاد دمحم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   311111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101119وفً تارٌخ ،   412151مٌنا جرجس بشٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   1111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101119وفً تارٌخ ،   321251دمحم جمٌل محمود ؼالً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 ه جنٌ  511111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101119وفً تارٌخ ،   300631اٌمن موسى شرلاوى جمٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

م تعدٌل رأس المال , وصؾ ت  21101119وفً تارٌخ ،   415105احمد على دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   21111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   363032دمحم محمود عبد الرحمن خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 ه جنٌ  15111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101111وفً تارٌخ ،   326411صٌدلٌه ٌاسر حفنً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   31111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   312119محسن سٌد عبدالرحٌم سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101110وفً تارٌخ ،   415131وجٌه احمد سالم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101110وفً تارٌخ ،   326411صٌدلٌه ٌاسر حفنً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   31111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   410913مدحت دمحم عبد هللا المهدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   25111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   369151صابح محروس حنا بمطر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   51111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101110وفً تارٌخ ،   323160طارق السٌد دمحم علٌوه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   51111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   411314حسام محمود السٌد عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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



 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 تعدٌل رأس المال ,   21101121وفً تارٌخ ،   365150امنٌه صالح احمد هرٌدي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 ٌه جن  511111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101121وفً تارٌخ ،   415519كرٌم عبد الرازق عبد الرحمن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   2111111.111, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101121،  وفً تارٌخ  425491سٌد حمٌده زكى حمٌده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   451111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101121وفً تارٌخ ،   429060سعد سعد اسماعٌل سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

 جنٌه   61111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101121وفً تارٌخ ،   426124دمحم احمد سعد احمد النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101122ٌخ ، وفً تار  339015حسن جمال ابراهٌم شرٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   11111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101122وفً تارٌخ ،   424946هوٌدا دمحم النبوى دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   51111.111، وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101122وفً تارٌخ ،   331214خالد عبدالؽنً دمحم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   251111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     21101125،  وفً تارٌخ  391004سعٌد سلٌم فتٌح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101125وفً تارٌخ ،   422199محمود دمحم عبدالرازق ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   251111.111ه ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال ,   21101125وفً تارٌخ ،   361261رومانً رسمً جرجس عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   111111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101125وفً تارٌخ ،   421119هبة دمحم  محمود جاد عمار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   111111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101125وفً تارٌخ ،   429109دمحم لندٌل ابراهٌم زنفلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   51111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ التؤشٌر:    تم تعدٌل  21101126وفً تارٌخ ،   410193سلٌمان اوتو  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101129وفً تارٌخ ،   315363اٌمان ابراهٌم دمحم عوض دٌاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   111111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101129وفً تارٌخ ،   214219جمٌل سعد بطرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   511111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   214219مإسسة الباشا لتجارة الؽالٌات وتورٌد ؼالٌات ) جمٌل سعد بطرس (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21101129

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101121وفً تارٌخ ،   416162بولس شحاته عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   51111.111رأس ماله ، التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح



 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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21101121وفً تارٌخ ،   331996احمد دمحم احمد حمام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   2111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101121وفً تارٌخ ،   362069ه برلم ولٌد احمد دمحم احمد خلٌل المصري  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  45

 جنٌه   111111.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101120وفً تارٌخ ،   429044احمد على اسماعٌل دمحم الدٌهى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   51111.111رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   411103ٌاسر وفٌك دمحم احمد صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   211111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  304129فاطمه سٌد احمد عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ش المسٌرى 19الـتؤشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21101111وفً تارٌخ  429044احمد على اسماعٌل دمحم الدٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ش موسى الكاظم متفرع من ش موسى بن نصٌر الحى السابع 5عمار  13الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  304129فاطمه سٌد احمد عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 ش المسٌرى 19الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  429001على مٌرؼنى عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رلٌه -  4

 1المنطمه  42ش هشام لبٌب بلون 54الـتؤشٌر:   ، 

شٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤ 21101111وفً تارٌخ  429035نهاد سٌد جاد فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الممر التجارى  3مٌدان ابن سندر مدخل  12، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21101111وفً تارٌخ  429043نٌفٌن دمحم السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 المنطمه الثامنه ( ؼرفه من شمه بالدور الرابع 43ش مصطفى النحاس )ب 91، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  429041محمود دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مجدى دمحم -  9

 4سوق التوفٌمٌه محل  16 - 14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  422330عالء الدٌن صالح عثمان صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ش الخلٌفه المامون  63تؤشٌر:   ، وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21101111وفً تارٌخ  429066دمحم احمد شعبان سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 شارع المطرٌه العمومى محل 041، 

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  263933عادل دمحم صالح لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 111ش محمود ؼنٌم من احمد فخرى ب  13المنطمه السادسه  0, وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  429041سٌد دمحم باشا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 نه الرٌاض االمٌرٌهش احمد عرابى مدٌ 2الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  429030دمحم محمود دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ش عبد هللا الؽفٌر من ش ترعه الجالد 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  219512دمحم السٌد حسن على شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الهرم -ناصٌة ش فٌصل  -ش وهبه دمحم  2الـتؤشٌر:   ، محو فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  219512دمحم السٌد حسن على شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 93العمار رلم  -شارع دمحم عبده بجوار مخبوزات دنش  -ثانى الـتؤشٌر:   ، محو الفرع الكائن بالعنوان / لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  219512دمحم السٌد حسن على شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 شارع الحسٌن 40الـتؤشٌر:   ، محو الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21101111وفً تارٌخ  410541نبوى جالل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 شارع سٌد عبد الواحد روكسى 14على الٌمٌن رلم  1، تعدٌل العنوان الى /محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  422330عالء الدٌن صالح عثمان صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 ش الخلٌفه المامون  63وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  429049سعٌد محمود عبدالرحمن مولد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 فظ بدوىش حا49وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمه بالدور الثالث عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  429046ولٌد عبدالخالك حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 ش فوزى المطٌعى2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  429053شرٌؾ حسن دمحم حسن ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش على الكرداسى ش ترعه الجبل 9الـتؤشٌر:   ،  وصؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21101114وفً تارٌخ  429059مى سٌد حافظ سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش عامر شومان عزبة العرب 0، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21101114رٌخ وفً تا 421114حازم دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ش المشروع ع ش غ 61، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  429050دمحم محمود دمحم حسن الحجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

  11عمارات مجلس الدفاع الوطنى محل رلم  31الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  429051ات عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب صبحى برك -  24

 شارع عرٌان تادرس 16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  421351حسن سٌد حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ش سٌد جاد المولى االمٌرٌه 20لى /الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان ا

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  429041كرٌم عبد الحكٌم لاسم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ش حسن عبد العال من ش رمسٌس  16وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  429051دمحم مجدى دمحم صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 ش حسنى عفٌفى م عرفات 11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  429051راجح ابو العباس عبد الكرٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 سالدور الخام  - 5شمة   -ش الزعٌم ؼاندى 41وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  429052ابوالحجاج محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 ش دمحم عبدالوهاب ارض الجمعٌه421الـتؤشٌر:   ، 



 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

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  429056احمد عاصم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش مصر و السودان محل 110الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  429055عدلى تكرورى برعى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 المنطمه اولى 11بلون  14سوق  2الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  429092احمد حنفى احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ب ش شاهٌن  16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  429061السٌد عبدالؽنى السٌد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الدور الثامن 11ش احمد لاسم جوده عباس العماد شمه  20الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  429061رٌاض عبدهللا رٌاض مطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 4ش بن سندر محل رلم  96الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  429054طلعت ابراهٌم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 عمارات الجبل االخضر امام نادى السكة 1ؤشٌر:   ، الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  310060اشرؾ دمحم دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 مٌدان العتبه الموسكى 19الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  310060ك لٌده برلم    اشرؾ دمحم دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سب -  39

 حارة اللإلإة من شارع الصبان  1.  6الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى االخر لٌصبح / 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21101115وفً تارٌخ  310060اشرؾ دمحم دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 مٌدان العتبه الموسكى 19الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  310060اشرؾ دمحم دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 ان حارة اللإلإة من شارع الصب 1.  6الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى االخر لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  310060اشرؾ للمصنوعات الجلدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 مٌدان العتبه الموسكى 19الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  310060اشرؾ للمصنوعات الجلدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 حارة اللإلإة من شارع الصبان  1.  6الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى االخر لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21101115وفً تارٌخ  429061احمد دمحم كرم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ش احمد تٌسٌر22، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  429062سر جالل احمد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌا -  43

 شارع مصطفى النحاس 16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  429095هشام شولى حسن توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 دور لرضى ش الخلٌفه الظافر الحى السادس 1شمه  2مدخل  01مار الـتؤشٌر:   ، ع

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  429064الشربٌنى بهجات الشربٌنى صبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 4م االولى ب  119ش دمحم فهمى ق  0وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  429096فتحٌه دمحم عبد الوهاب نوٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 االمٌرٌه  3مشروع ناصر محل رلم  63وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21101115وفً تارٌخ  411932حسام دمحم دمحم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 احمد فخرى -أ  16الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / محل رلم 



 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  21101115وفً تارٌخ  429065ابانوب صموئٌل رزق الظه جورجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش سٌد المٌرؼنى  09, وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل بالدور االرضى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  429091ٌس دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سمٌره -  40

 ش هشام لبٌب 46بلون 4الـتؤشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  411112السٌد فتح عباس صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش اللٌث الدور االرضى5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21101115وفً تارٌخ  429063ولٌد سٌد جابر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش الزهار المللى محل باالرضى  15، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21101115وفً تارٌخ  429060سعد سعد اسماعٌل سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ش حسن ٌسرى باالرضى  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  3333333ابراهٌم بربرى احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 2أ الحى السوٌسرى ش احمد الزمر الحى العاشر محل رلم  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  310060صنوعات الجلدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ للم -  54

 حارة اللإلإة من شارع الصبان 1.  6الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى االخر لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115تارٌخ وفً  429093دمحم على دمحم على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 عمارات صمر لرٌش الشٌراتون  41الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  429002الرا عالء عبد الفتاح الطاروطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

د رجب امام بنزٌنه طاله ابراج عفٌفى اخر مصطفى ش متولى الشعراوى اعلى سوبر ماركت اوال 16وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمه 

 10النحاس ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  429011رامى سامى سالمه ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 الدور االرضى 1ش عثمان بن عفان شمه رلم  110الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  429011ٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌره نور الدٌن احمد عبد الرح -  51

 ش عمر المختار ناصٌه ش عبده حموده  21وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21101116وفً تارٌخ  429014عاطؾ عزٌز عبد الؽنى احمد فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 ش الجٌش باب الشعرٌه  103ٌر:   ، , وصؾ الـتؤش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  416141بهجه ٌوسؾ مٌالد مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ح دمحم راجح ش امٌن الجندى 11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  429041مجدى دمحم محمود دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 2ش سوق التوفٌمٌه فاترٌنه  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  429090سٌد محمود نصر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ش كلوت بن  49الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  410531اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رؼده مرسى عبد الوهاب مرسى ، ت -  63

 الدور السابع 9ش عطٌة الصوالحى شمة  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

العنوان ,  تم تعدٌل 21101116وفً تارٌخ  429011خلود رمضان عبدالمنعم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 عمارة رابعة االستثمارى 61وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 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 ,  21101116وفً تارٌخ  429091عبدالفتاح مدنى عبدالرحٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ش سكه الشابورى شمه بالدور الثانى0وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  429001تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حسٌن عبد الجواد ٌوسؾ ،  -  66

  4مساكن التعمٌر شٌراتون المنطمه الخامسه شمه  10وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار 

عدٌل تم ت 21101116وفً تارٌخ  429009عبد المجٌد وائل عبد المجٌد كمال الدٌن الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 ش الطٌران 140العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  429099دمحم مصطفى عبدالباسط دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 عمارات الشرٌؾ ش اسوان 12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  429016برلم    احمد سٌد عبدالموجود عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  60

 ش ؼرب السكه عٌن شمس الؽربٌه 22وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  414131ابتسام سند خلٌفه موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 شٌراتون -الدور الرابع  -فى رفعت شارع مصط 6الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  429015دمحم سعد ؼانم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 الدور الثانى 2ش الخلٌفه المامون محل 61الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  429010مصطفى عمر دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 شمة 1ش عباد الرحمن حى  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  429013دمحم دمحم احمد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 2مدخل  1الـتؤشٌر:   ، مساكن المطرٌه الجدٌده بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  429012محسن على احمد هند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 5ش االلفى سابما محل رلم  3ش زكرٌا احمد  4الـتؤشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21101116وفً تارٌخ  421112نانسى دمحم حسن جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 42اكتوبر ؼرفه من الشمه رلم  6ش حسن عبد الوهاب من ش عبد العظٌم ش  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  410316محروس فاروق لطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 شارع رٌدان  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  421111مٌر نعمان ؼالى عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    س -  99

 ح البرنسٌسه من طومانباى 6وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , 21101119وفً تارٌخ  316614جمال الدٌن عبد العلٌم السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 عباس العماد -ش احمد لاسم جودة  31وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  316614جمال الدٌن عبد العلٌم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  90

 عباس العماد -ش احمد لاسم جودة  31وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101119وفً تارٌخ  421119مروان عادل الداخلى مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش احمد عصمت 19الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101119وفً تارٌخ  421111سمٌر سمعان ابراهٌم سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش الحداد عزبة الهجانه  6،  الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101119وفً تارٌخ  426914تامر انور مترى سوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ش فٌلٌب ٌوسؾ النزهه الجدٌده مع الؽاإه كفرع33الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح / 



 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  21101119وفً تارٌخ  426914جر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر انور مترى سوس ، تا -  13

 شبرا الخٌمة -ش حسن عبد الفتاح م التعاون الشرلٌة  49الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21101119وفً تارٌخ  426914تامر انور مترى سوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ش فٌلٌب ٌوسؾ النزهه الجدٌده مع الؽاإه كفرع33الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101119وفً تارٌخ  426914تامر انور مترى سوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 شبرا الخٌمة -ش حسن عبد الفتاح م التعاون الشرلٌة  49الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  429000احمد خلؾ احمد موسى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش ذكرى مٌدان النعام 11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  421115    جٌهان مصطفى مصطفى حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  19

 شارع متحؾ المطرٌة 29وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  421111ابراهٌم سٌد ابراهٌم على عصفور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ت(  ش الصحابه الكرام حى السفارا41ب  ) 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101119وفً تارٌخ  364141احمد صالح حسٌن حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 مساكن شٌراتون صمر لرٌش 20الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101119وفً تارٌخ  316511سعد احمد سعد حسنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 شارع احمد فهٌم مدٌنه نصر الحى السابع 5ؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  365041دمحم عبد هللا عبد الرحمن عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 26164سجل تجارى رلم  21 وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المنطمة الصناعٌة الرابعة المطعة

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  413110احمد عبد الكرٌم عبد الرجال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 ش الحكماء 0وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101119وفً تارٌخ  429001كرم فرج على حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 باالرضى  3أ ش ترعه الجبل محل رلم  211الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  421111احمد بهاء عبدالجلٌل عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 منشٌه التحرٌر 1حارة الشرٌؾ من ش  0وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101119وفً تارٌخ  314101ضان دمحم متولً عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رم -  05

 جوهر المائد 3الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21101111وفً تارٌخ  421110احمد البدوى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 الدور الرابع - 5ؼرفة من شمة  -الماظة  -ش ابراهٌم السٌد  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  421111دمحم احمد ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  09

 مساكن صمر لرٌش الحى العاشر 62الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  426325، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ماجد زكرى نظٌر للته -  01

 الدور الثانى 215ش حسانٌن عبد المادر من ش حسن المامون شمه رلم  33 -الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111ارٌخ وفً ت 421119مصطفى دمحم ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 الحى العاشر زهراء مدٌنة نصر محل  15وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  420111نرمٌن عالء دمحم عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 خطاب محل بالدور االرضى ش الشهٌد دمحم ابو سالم من ش عمر ابن ال 14الـتؤشٌر:   ، 



 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 ,  21101111وفً تارٌخ  311119دمحم سعدالدٌن دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش الطاله بملن / توفٌك احمد توفٌك  19وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111فً تارٌخ و 421111والء حامد محمود حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ش جمال عبدالناصر تمسٌم شركه الماهرة 110الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  421114ماٌكل عادل بندلى حبٌب نسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش اللٌثى 29وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  414441كارولٌن اشرؾ انطون امٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ش الجٌزة من ش بٌروت 6وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء نشاط الفرع / 

تعدٌل العنوان ,  تم 21101111وفً تارٌخ  414441كارولٌن اشرؾ انطون امٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ش الجٌزة من ش بٌروت 6وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  421115فادى كمال عزٌز اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ش اللٌث 29الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  364121نصر لطفً كامل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ش طه المؽربى 1الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  421110احمد رافت فهمى عبدالفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش مكرم عبٌد91وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101115وفً تارٌخ  411040 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن زكى حسن دمحم -  110

 0شارع امتداد ولى العهد الدور االول بعد االرضى شمه  36الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  421122محمود جمال كامل عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش التوفٌك الدمحمى عرب الجسر 19وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  413050بسام مسعد عبد هللا رجب زؼلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 أ زهراء المعادى الرئٌسى اسكان طٌبه 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  390016براهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد محمود ا -  112

 شارع عباس العماد 11الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /

,  تم تعدٌل العنوان 21101111وفً تارٌخ  421123اٌمن احمد حسنى السٌد الؽرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 باالرضى امتداد عباس العماد 1ش ابو العتاهٌه محل  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  361365شرٌؾ عٌسى دمحم  عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 شارع على شلبى  21الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101110وفً تارٌخ  396132 دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد هللا -  115

 الدور الثانى 2شارع المطرٌه العمومى عمارات بٌت العز  94الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110ً تارٌخ وف 421126احمد صالح الدٌن شبل صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 3الدور  0شارع اسماعٌل وهبة م  42بلون  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل  21101110وفً تارٌخ  425141صالح الدٌن فتحى صالح الدٌن تونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ع جمال حمدان ع الهجانه محل باالرضىشار 24العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  413160عمرو احمد موسى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتؤشٌر:   ، 



 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

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21101121وفً تارٌخ  314144حفظً عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

بنشاط حظٌرة  -ملن جمعٌة الشباب الوطنى لالستصالج وتنمٌة االراضى  -الجناٌن  5شارع  94الـتؤشٌر:   ، لرٌة شندورة لطعة 

 عشرون الؾ جنٌة 21111مواشى براسمال 

 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21101121وفً تارٌخ  425491سٌد حمٌده زكى حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 شارع دمحم حسٌن هٌكل 49الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /

تم تعدٌل العنوان  21101121وفً تارٌخ  300232دٌنا الفرماوى عبدالرحمن العسٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 اكادٌمٌه الشرطه التجمع االول 121, وصؾ الـتؤشٌر:   ، ق

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  416111ٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عٌد عبدالعز -  122

بنشاط مكتبه براسمال عشره االؾ  0منطمه  15حى  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه رئٌسى اخر بالعنوان العاشر من رمضان محل 

 جنٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  410121    احمد دمحم دمحم عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  123

 شارع السٌد احمد خضر 21الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  426131اسامه السٌد ٌوسؾ حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ش طلخا  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  413045حسٌن عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حكٌم  -  125

 الدور الثانى 4ش المإرخ دمحم رفعت النزهه الجدٌده شمه  0الـتؤشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121تارٌخ  وفً 319511دمحم رشاد دمحم هداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ش المٌثاق 2ال شنب برج مون الٌت  2على  9ب بالعمار  9ب و  6الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  319511دمحم رشاد دمحم هداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 ش المٌثاق 2ال شنب برج مون الٌت  2على  9ب بالعمار  9ب و  6محل الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  413409احمد ماجد  احمد فإاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ش عبدالحلٌم حافظ التجمع االول 111دور اول عمار  3الـتؤشٌر:   ، ؼرفتٌن شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  426120لسٌد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه ا -  120

 حى الواحة الحى العاشر 14بلون  9الـتؤشٌر:   ، عمارة 

تعدٌل العنوان تم  21101121وفً تارٌخ  426121عبد هللا السعٌد ابو العنٌن ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

  35ش سلٌمان الحلبى الدور الثانى فوق االرضى وحده  15, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  429119سامح فاروق رجب عبدهللا سكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 المصٌرٌن -مؤذون شارع عبد الحلٌم ال 4وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  421110دمحم طارق عبدالرإوؾ فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 شارع جسر السوٌس  25وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  421110دمحم طارق عبدالرإوؾ فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 شارع جسر السوٌس 25وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن /

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21101125وفً تارٌخ  313251العٌسوى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / شارع حشمت عبد العواض الحفٌر من ش الخلٌج المصرى الخصوص الخانكه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21101125وفً تارٌخ  313251عٌسوى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 ارع حشمت عبد العواض الحفٌر من ش الخلٌج المصرى الخصوص الخانكه، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / ش



 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 ,  21101126وفً تارٌخ  416516رضا بهجت شفٌك عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 شارع الدمٌاطى من شارع التحرٌر االمٌرٌه 39وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  336211عصام عبد الملن عزٌز روفائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 أ مشروع مدٌنة النور امتداد عباس العماد 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21101126رٌخ وفً تا 324169الصٌاد للتورٌدات للفنادق والمري السٌاحٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 االمٌرٌة -شارع الدمٌاطى من شارع التحرٌر  39العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101126وفً تارٌخ  239419عماد عبد الكرٌم التاجوري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 231بلون  9،6نوان مدٌنه العبور المنطمه الصناعٌه ارض المحاجر لطعه الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع بالع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21101126وفً تارٌخ  410193سلٌمان اوتو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ش الطٌران 15

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  336211 عصام عبد الملن عزٌز روفائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 شارع جامعه الدول العربٌه المهندسٌن 32وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  336211عصام عبد الملن عزٌز روفائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 أ مشروع مدٌنة النور امتداد عباس العماد 2اضافة فرع بالعنوان / وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101126وفً تارٌخ  421550عمر دمحم دمحم سلٌمان الشٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

متوسطه بالمنطمه الصناعٌه مجمع الصناعات الصؽٌرة وال 151وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة رئٌسى اخر بالعنوان / وحده رلم 

 بنشاط / تصنٌع مستلزمات طبٌه -السادات  -مطورٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101129وفً تارٌخ  411216نور دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 شارع ٌوسؾ السبكى عبدالحكٌم سرور 5الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الممر الرئٌسى الى /

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  210361عبد الفتاح متولً عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 هـ المنطمه الصناعٌه الملحمه بسوق العبور السالم 24وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنزان صاله تصنٌع رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  210361رد ،  سبك لٌده برلم    عبد الفتاح متولى عبد الفتاح لمر ، تاجر ف -  146

 هـ المنطمه الصناعٌه الملحمه بسوق العبور السالم 24وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنزان صاله تصنٌع رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101129وفً تارٌخ  426134مارٌان عادل فهمى مٌتاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 درب البرق باب البحر 24الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  241114ابراهٌم نبٌه سلٌمان الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ش السبتٌه الدور االول 56الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  291011، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماهر ودٌع رزق هللا حنا  -  140

 الدور الثانى بعد االرضى -112شارع بٌروت شمة  11الـتؤشٌر:   ، عمارة 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  241114ابراهٌم نبٌه سلٌمان الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ش السبتٌه الدور االول مع الؽاءة كفرع 51,56الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى الى /

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  426994احمد مصطفى كمال دمحم ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 حٌرى من شارع العشرٌنشارع كامل الب 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  426135احمد عبد الهادى بربرى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 اعلى ماركت اوالد رجب الدور الثانى  19المنطمه التاسعه ش متولى الشعراوى شمه رلم  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار 



 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  21101121وفً تارٌخ  321135جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن الفونس  -  153

 بالمنطمه الصتاعٌه الحرفٌه ب بمدٌنة بدر 121الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / لطعة االرض رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  411504امانى اٌمن سلٌمان حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 ش ابو داود الظاهرى 50الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  291011ماهر ودٌع رزق هللا حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الدور الثانى بعد االرضى - 112شمة شارع بٌروت  11الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  322614دمحم نور الدٌن صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 حارة المستولد من شارع سكه الواٌلى 3الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  425615سبك لٌده برلم     دمحم احمد عبد التواب خلٌل ، تاجر فرد ،  -  159

 ش ابن الحكم 35الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  421120سحر محمود دسولى عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

ستارز سنتر بنشاط / تجاره وبٌع اٌشاربات وبراس مال /  4الدور  4111بالعنوان / محل رلم  وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع

 خمسه االؾ جنٌه  5111

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101120وفً تارٌخ  422146سعد فهٌم مسٌحه ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 مان الطماوىش سلٌ 15الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  420130دمحم ابراهٌم محمود احمد اؼا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 ش سلٌم االول برج فهٌم حلمٌه 11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  425919دمحم عبدالواحد دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 شارع هٌكل 3وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمه بالدور االرضى 

عدٌل العنوان , تم ت 21101120وفً تارٌخ  421120سحر محمود دسولى عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 ستارز سنتر  4الدور 4111وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  425919دمحم عبدالواحد دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 ش هٌكل 3وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / شمه بالدور االرضى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101120وفً تارٌخ  420139دمحم فتحى زنٌهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى  -  164

 12شمه  3ش امتداد رمسٌس 11الـتؤشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21101111وفً تارٌخ  314116  سٌده دمحم احمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  1

 اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه فٌماعدا مجاالت الدعاٌه واالعالن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  304353محمود عبد الفتاح محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

        الكافتٌرٌات والمطاعم والمالهى الترفٌهٌه وتجاره الخرده                                                                        التؤشٌر:  اضافه نشاط / اداره 

 والؽاء نشاط / االستٌراد والتسوٌك العمارى



 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 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21101111وفً تارٌخ  423021احمد دمحم اسماعٌل لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تعدٌل النشاط لٌصبح / سوبر ماركت ومنتجات البان وتورٌد مواد ؼذائٌة وتجارة جمله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  411501فادى شرٌؾ جمٌل وصفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ت التصوٌرالتؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى /تاجٌر كافة معدا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  425199مجدى دمحمى عبد المادر مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى /بماله تجزئه

وصؾ التؤشٌر:   تم تعدٌل النشاط ,21101111وفً تارٌخ  411132دمحم احمد فراج سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 الؽاء نشاط / تجاره لوازم الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21101114وفً تارٌخ  101110مصلح احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 الؽاء نشاط / تشؽٌل المعادن واعمال السباكة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  425139برلم    السٌد عبدالنافع جوده فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  1

 2110/309التؤشٌر:  اضافه نشاط دعاٌه واعالن وتورٌد ٌفط اعالنٌه فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت موافمه 

اط , وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النش21101114وفً تارٌخ  311051احمد دمحم حلمً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 الؽاء نشاط / الطباعه

تم تعدٌل النشاط , 21101114وفً تارٌخ  412564ابراهٌم محمود ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط /المماوالت المتكامله و االعمال التكمٌلٌه و االستٌراد و التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  301614د سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مدبولى احم -  11

 ( 10والمجموعة  6من المجموعة  36التؤشٌر:  اضافة نشاط / االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21101114وفً تارٌخ  410150ٌاره دمحم خلؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

لسنه  490اضافه نشاط /دعاٌة و اعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت و االنترنت الى النشاط االصلى موافمة امنٌه رلم 

2110 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ21101115وفً تارٌخ  425132رباب شعبان حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / كوافٌر وتورٌد مالبس جاهزة حرٌمى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  411112السٌد فتح عباس صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 المالبس الجاهزه وخدمات الشحنالتؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات عامه ) فٌما مجاالت الدعاٌه واالعالن ( وتجاره وتوزٌع 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  411932حسام دمحم دمحم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / التورٌدات العمومٌة ) دون مجاالت الدعاٌة واالعالن ( والبٌع بالعمولة والامة وتشؽٌل وادارة المطاعم

 والكافترٌات لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات عدا الكحولٌة وتمدٌم جمٌع انواع المؤكوالت والتٌن اواى

تم تعدٌل النشاط 21101116وفً تارٌخ  426503عبدالرحمن مصطفى عبدالجلٌل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 عبئه الملحتعبئه المواد الؽذائٌه وت-, وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  413211محمود فوزى على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التؤشٌر:  اضافه نشاط /تورٌد اخشاب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101119وفً تارٌخ  300631اٌمن موسى شرلاوى جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 6من المجموعه  36تؤشٌر:  اضافة نشاط / استٌراد و تصدٌر مستلزمات طبٌه ومستحضرات تجمٌل وؼٌرها) فٌما عدا الفمرة ال

 (  وتجارة فى مجال المستلزمات الطبٌه ومستحضرات التجمٌل 10والمجموعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم تع21101119وفً تارٌخ  412151مٌنا جرجس بشٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

تعدٌل النشاط الى /ادارة وتشؽٌل وفرش وتجهٌز المطاعم  وتورٌد الماكوالت للمطاعم وتورٌد مستلزمات المطاعم و التصدٌر 

 و االستثمار العمارى 10والمجموعه  6من المجموعه  36واالستٌراد فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101119وفً تارٌخ  421116،  سبك لٌده برلم   دمحم ٌحى عبدالظاهر احمد ، تاجر فرد  -  21

التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى /ادارة و تشؽٌل عماله داخلٌه ٌما عدا االنترنت و االمن و الحراسه و بعد الحصول على التراخٌص 

 2110لسنه  344الالزمه موافمة امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101119وفً تارٌخ  362629فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب امٌل شولى اسكندر ، تاجر -  21

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌد وتركٌب المالعب الرٌاضٌه

تم تعدٌل النشاط , 21101119وفً تارٌخ  414292حسٌن ابراهٌم حسٌن دمحم السندوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط / تعبئه وتؽلٌؾ لطن والتصدٌر

ل النشاط , وصؾ تم تعد21101111ٌوفً تارٌخ  222096عز الدٌن محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / استٌراد وتجارة االسمدة والمخصبات الزراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  415522ٌاسر خالد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 دلٌك(-سكر-التؤشٌر:  اضافه نشاط /تورٌد و تعبئة المواد الؽذائٌه )ارز

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  364121نصر لطفً كامل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى /مكتب تورٌدات عمومٌه دون الدعاٌة و االعالن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  311119دمحم سعدالدٌن دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تسوٌك مواد بترولٌه ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت وخدمات االنترنت وبعد الحصول على 

 التراخٌص الالزمه (

, وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط 21101111وفً تارٌخ  425449تامر دمحم السٌد عبادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 اضافه نشاط اداره مطاعم وكافٌترٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  363032دمحم محمود عبد الرحمن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط / الشحن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21101110رٌخ وفً تا 422116دمحم حسنى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تسوٌك الكترونى فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101110وفً تارٌخ  410913مدحت دمحم عبد هللا المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 شٌر:  تعدٌل النشاط الى /تصدٌر و صٌانه و ادارة و تاجٌر مالهىالتؤ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101110وفً تارٌخ  410141سامح احمد احمد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

و الحراسه و الكامٌرات الالسلكٌه و  التؤشٌر:  اضافه نشاط /تورٌد و تجارة الكمبٌوتر الى النشاط االصلى فٌما عدا االنترنت و االمن

 2110لسنه  616بعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمة امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101110وفً تارٌخ  421119احمد حمدى عبدهللا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

ناته و مستلزماته و ملحماته و التورٌدات ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى /تجارة الكمبٌوتر بجمٌع مكو

 2111لسنه  439على التراخٌص الالزمه ( موافمة امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101110وفً تارٌخ  411314حسام محمود السٌد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا  6والمجموعه  10من المجموعه  36ط الى االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمرة التؤشٌر:  تعدٌل النشا

 مجالت الدعاٌه واالعالن



 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 النشاط , وصؾ 21101110وفً تارٌخ  396132احمد عبد هللا دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 تٌراد والتصدٌرالتؤشٌر:  حذؾ نشاط / االس

تم تعدٌل النشاط , 21101121وفً تارٌخ  429114رفٌك عبد الحمٌد دمحم سٌؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 دا االدوٌه1وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌد مستحضرات التجمٌل ومستلزمات طبٌه فٌما ع

وفً تارٌخ  429114والمستلزمات الطبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مإسسة سٌؾ لتورٌد مستحضرات التجمٌل  -  36

دا 1تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌد مستحضرات التجمٌل ومستلزمات طبٌه فٌما ع21101121

 االدوٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  416016اشرؾ دمحم ٌوسؾ بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التؤشٌر:  اضافه نشاط مماوالت عامه والؽاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  301096مروى دمحم رشاد على طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل 21101121وفً تارٌخ  161913لٌده برلم   سمٌر عرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك  -  30

 10و المجموعه  6من المجموعه  36النشاط الى /االستٌراد و التصدٌر فٌما عدا الفمرة 

النشاط ,  تم تعدٌل21101121وفً تارٌخ  425913عبدالتواب مصطفى عبدالعزٌز ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط /نمل و شحن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  424352احمد دمحم سمٌر دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

نٌٌن و المهنٌٌن فى التؤشٌر:  اضافه نشاط /الامه و ادارة و تشؽٌل مراكز التدرٌب و الدورات و البرامج التدرٌبٌه للمهندسٌن و الف

 2110لسنه  424كافه المجاالت فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمة امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  311161سامح فكري زاهر مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 ت عمومٌه دون الدعاٌة و االعالنالتؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى /تورٌدا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21101122وفً تارٌخ  411340طارق حسٌن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 اضافة نشاط / توكٌالت تجارٌة

تعدٌل النشاط , وصؾ تم 21101125وفً تارٌخ  324921اٌمن عبدالمسٌح رشدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التؤشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101126وفً تارٌخ  301515عماد فاروق انٌس عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

اصدار الصحؾ والمجالت التؤشٌر:  حذؾ نشاط / تنمٌه سٌاحٌه والمماوالت العمومٌه / لٌصبح النشاط / تسوٌك اراضى ) فٌما عدا 

 2110لسنة  544واالنترنت ( موافمة امن رلم 

تم تعدٌل 21101126وفً تارٌخ  324169الصٌاد للتورٌدات للفنادق والمري السٌاحٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 21101129وفً تارٌخ  416432د ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر صفوت عبدالوهاب عب -  49

 وصؾ التؤشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101129وفً تارٌخ  310111رامى سمٌر السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 اعات معدنٌه وخشبٌهالتؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى تورٌد لط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  425111دمحم ابراهٌم احمد على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / التخلٌص الجمركى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  351515معاذ عبد العزٌز عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / مستلزمات طبٌه ومعملٌه وتورٌدات عمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه واالعالن (



 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 21101121وفً تارٌخ  241114ابراهٌم نبٌه سلٌمان الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر:  اضافه نشاط/مهمات مصانع و تركٌبات و المماوالت الهندسٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101120وفً تارٌخ  303210وائل رزق عبد المنعم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التؤشٌر:  اضافه نشاط/ تاجٌر المعدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101120وفً تارٌخ  425919دمحم عبدالواحد دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر:  اشافه نشاط / تاجٌر السٌارات

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  429051اٌهاب صبحى بركات عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  429011خلود رمضان عبدالمنعم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  421119مصطفى دمحم ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  420111نرمٌن عالء دمحم عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تؤشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  421123اٌمن احمد حسنى السٌد الؽرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  429046ولٌد عبدالخالك حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 ر: خاصالتؤشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  3333333ابراهٌم بربرى احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  429011امٌره نور الدٌن احمد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 : خاصوصؾ التؤشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101120وفً تارٌخ  420139هانى دمحم فتحى زنٌهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  429049سعٌد محمود عبدالرحمن مولد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  429063ولٌد سٌد جابر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  429060سعد سعد اسماعٌل سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر: 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 21101121وفً تارٌخ  426120ٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هبه السٌد دمحم س -  13

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  422330عالء الدٌن صالح عثمان صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  429062، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر جالل احمد الشامى -  15

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  429095هشام شولى حسن توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  421111سبك لٌده برلم   والء حامد محمود حماد ، تاجر فرد ،   -  19

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  426131اسامه السٌد ٌوسؾ حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  429011  رامى سامى سالمه ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  10

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  429093دمحم على دمحم على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  429002الرا عالء عبد الفتاح الطاروطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  421110احمد البدوى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  291011ماهر ودٌع رزق هللا حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  429051راجح ابو العباس عبد الكرٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  429064الشربٌنى بهجات الشربٌنى صبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  429096فتحٌه دمحم عبد الوهاب نوٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  429090سٌد محمود نصر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  421111دمحم احمد ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  429053حسن دمحم حسن ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌؾ  -  20

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101115وفً تارٌخ  429065ابانوب صموئٌل رزق الظه جورجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: 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 21101115وفً تارٌخ  429091دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌره ٌس  -  31

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101116وفً تارٌخ  429014عاطؾ عزٌز عبد الؽنى احمد فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  421122ل عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود جمال كام -  33

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101129وفً تارٌخ  426134مارٌان عادل فهمى مٌتاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  429061تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم كرم احمد ،  -  35

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101119وفً تارٌخ  421111سمٌر نعمان ؼالى عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  421110اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد رافت فهمى عبدالفتاح حسن ، ت -  39

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  304129فاطمه سٌد احمد عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  429044،  سبك لٌده برلم    احمد على اسماعٌل دمحم الدٌهى ، تاجر فرد -  30

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  429061رٌاض عبدهللا رٌاض مطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  429054ٌده برلم   طلعت ابراهٌم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ل -  41

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  429015دمحم سعد ؼانم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  429010مصطفى عمر دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101126وفً تارٌخ  336211عصام عبد الملن عزٌز روفائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  425919  دمحم عبدالواحد دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  45

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  421120سحر محمود دسولى عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111ً تارٌخ وف 429035نهاد سٌد جاد فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  429043نٌفٌن دمحم السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التؤشٌر: 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 21101114وفً تارٌخ  429056احمد عاصم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101119وفً تارٌخ  429000احمد خلؾ احمد موسى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التؤشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21101119وفً تارٌخ  421115جٌهان مصطفى مصطفى حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  429092احمد حنفى احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  429001رلٌه على مٌرؼنى عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  429055عدلى تكرورى برعى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  429012سن على احمد هند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مح -  55

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  421112نانسى دمحم حسن جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  429061صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد عبدالؽنى السٌد  -  59

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101116وفً تارٌخ  429013دمحم دمحم احمد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  421115،  سبك لٌده برلم    فادى كمال عزٌز اسعد ، تاجر فرد -  50

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  421126احمد صالح الدٌن شبل صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  319511ه برلم   دمحم رشاد دمحم هداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  61

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101119وفً تارٌخ  426914تامر انور مترى سوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  429041مجدى دمحم محمود دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  429052ابوالحجاج محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  429016احمد سٌد عبدالموجود عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101119وفً تارٌخ  421119مروان عادل الداخلى مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصؾ التؤشٌر: 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 , 21101119ارٌخ وفً ت 421111سمٌر سمعان ابراهٌم سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101119وفً تارٌخ  426914تامر انور مترى سوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ  تم21101111وفً تارٌخ  429041سٌد دمحم باشا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  429030دمحم محمود دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التؤشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت21101114وفً تارٌخ  429041كرٌم عبد الحكٌم لاسم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  429051دمحم مجدى دمحم صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التؤشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع21101116وفً تارٌخ  429041مجدى دمحم محمود دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101119وفً تارٌخ  429001كرم فرج على حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التؤشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21101119وفً تارٌخ  421111احمد بهاء عبدالجلٌل عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  426135احمد عبد الهادى بربرى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  429059مى سٌد حافظ سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 خاص التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101114وفً تارٌخ  421114حازم دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  429050دمحم محمود دمحم حسن الحجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  90

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101116وفً تارٌخ  429091عبدالفتاح مدنى عبدالرحٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  429001احمد حسٌن عبد الجواد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101116وفً تارٌخ  429009عبد المجٌد وائل عبد المجٌد كمال الدٌن الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

الشركة تم تعدٌل نوع 21101121وفً تارٌخ  426121عبد هللا السعٌد ابو العنٌن ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  429066دمحم احمد شعبان سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر: 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 , 21101116وفً تارٌخ  429099دمحم مصطفى عبدالباسط دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 صؾ التؤشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة 21101116وفً تارٌخ  421111ابراهٌم سٌد ابراهٌم على عصفور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  421114ماٌكل عادل بندلى حبٌب نسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  420130دمحم ابراهٌم محمود احمد اؼا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التؤشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21101119وفً تارٌخ  426914لٌده برلم    تامر انور مترى سوس ، تاجر ،  سبك -  1

 التؤشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ٌه  الى: الؽاء السمه التجار 429199تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: الهادى لالستثمار العمارى   429199تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: الفا للمماوالت العمومٌه   421262تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  3

الى: مستشفى سان جوزٌؾ الطبى لجراحه  429100ؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت21101111،  فى تارٌخ :   -  4

 العظام  

 الى: محمصات عباد الشمس   419042تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: العبد للمماوالت والتورٌدات   414191لم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر21101114،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: الفاطمٌه للتجلٌد   311051تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  9

 الى: ام ستور   429119تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: احمد دمحم امام حماد   334111تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114 ،  فى تارٌخ :  -  0

 الى: الٌكس دنت   429101تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101114،  فى تارٌخ :   -  11

الى: روكس للتورٌدات العامه والتجاره  411112تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101115،  فى تارٌخ :   -  11

 والتوزٌع المالبس الجاهزه وخدمات الشحن  



 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

 الى: سونستا لاللبان   410316تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101116،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: الحصان االخضر   424511تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101116،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: لطن بٌكون االمرٌكٌه   414292تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101119،  فى تارٌخ :   -  14

 (    H S Kالى: اتش اس كٌه )  415105لشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم ا21101119،  فى تارٌخ :   -  15

الى: كاندى بلٌس لتوزٌع حلوى جافه  429961تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  16

 وعصائر  

 : السعد للهندسه و المماوالت  الى 421111تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  19

الى: بلو للتورٌدات العمومٌه والستٌراد  411314تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101110،  فى تارٌخ :   -  11

 والتصدٌر  

 ات العمومٌه  الى: فٌرو بان للتورٌد 426314تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101110،  فى تارٌخ :   -  10

 الى: احمد دمحم دمحم زكً كامل   369134تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  21

الى: مإسسه اكس جٌن للتطوٌر الذاتى و  425491تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  21

 التوافك االجتماعى  

   black horseالى: بالن هورس  429332تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: ابكس ترٌدٌنج   301096تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  23

الى: مإسسة سٌؾ لتورٌد مستحضرات  429114الشركة الممٌدة برلم  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم21101121،  فى تارٌخ :   -  24

 التجمٌل والمستلزمات الطبٌه  

 الى: فٌجٌن للتورٌدات العمومٌه   311161تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  25

 COTTONالى: لطن بٌكون االمرٌكٌه  414292الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة 21101121،  فى تارٌخ :   -  26

BACON USA   

 الى: مإسسه مٌتال هاوس للمطابخ   300341تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  29

 ابداع   الى: 319644تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: سمارت للتجارة   429010تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  20

   angies placeالى: انجٌوس باالس  412912تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: صٌدلٌة الفردوس   340611ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤش21101125،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: فٌلوباتٌر جولدن   301515تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101126،  فى تارٌخ :   -  32

برة العٌاد المٌالد و الى: درب البرا 411216تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101129،  فى تارٌخ :   -  33

 الهداٌا  

 الى: لادومه الستٌراد وتجارة السٌارات   340440تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101129،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: الحمد للنمل   429909تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101129،  فى تارٌخ :   -  35



 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

الى: التبارن لتجاره لطع ؼٌار السٌارات  425919تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101120ى تارٌخ : ،  ف  -  36

 وتاجٌر السٌارات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 425491برلم       21101121جٌهان حلمى محمود دمحم   ، تارٌخ :  -  1

 412562برلم       21101122سعٌد  حسن عبدالبالى عبدالبالى   ، تارٌخ :  -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 شركات  تعدٌالت السجل التجارى  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    21101111، وفى تارٌخ    334616ماجد عدلً وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 وله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهرهحل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حم

تم محو/شطب السجل     21101114، وفى تارٌخ    350130محمود عاشور وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب    21101114، وفى تارٌخ    311469 احمد دمحم زكى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : دمحم   - 3

 السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد منالسجل التجارى الماهره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21101114، وفى تارٌخ    311469ا برلم : احمد راضً محمود ابراهٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌده   - 4

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد منالسجل التجارى الماهره

تم    21101115، وفى تارٌخ    411293عمرو احمد على الشرلاوى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى محو/شطب

،    316131شركة باٌونٌرز للتجارة والتوكٌالت ) حسن سمٌر حسن الذهبى وشركاه (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم    21101115وفى تارٌخ 

 السجل التجارى

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    415524هانى سعد حسن حلمى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 9

 تجارىالسجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل ال

، وفى    336351شركة الشماع لالستٌراد والتصدٌر ) انور حسن دمحم احمد وشركاه (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة    21101115تارٌخ 

 من السجل التجارى

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    336351انور حسن دمحم احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 0

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى

، وفى    336351راد والتصدٌر  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : انور حسن دمحم احمد وشركاه شركة الشماع لالستٌ   - 11

 تم محو/شطب السجل  تم الؽاء الفرع   21101115تارٌخ 

تم    21101116، وفى تارٌخ    352429شركه ام كلثوم دمحم بخٌت وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 لشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىمحو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ ا

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    411936اشرؾ السٌد فإاد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 جل التجارىالسجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من الس

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    411313وسٌم كمال عبد هللا و شركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حمولة و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    423132عماد عٌاد عجٌب وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    334216رلم : نجوه سهري طاهر وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها ب   - 15

 السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

تم    21101116، وفى تارٌخ    301406شركه هانى نبٌل اسكندر وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 ل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حمولة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىمحو/شطب السج

تم محو/شطب    21101116، وفى تارٌخ    334216نجوة سهرى طاهر وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 19

 مولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارىالسجل  الؽاء الفرع لتصفٌه الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه ح

تم    21101116، وفى تارٌخ    334216المتحدة لالستٌراد وتسوٌك ادوات التجمٌل  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل التجارى محو/شطب السجل  الؽاء الفرع لتصفٌه الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من

تم محو/شطب السجل     21101116، وفى تارٌخ    361119هشام عنبه وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 10

 نمل ممر الشركه الى محافظه الجٌزه وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من سجل تجارى
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 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 محو/شطب    21101119، وفى تارٌخ    303530اٌهاب ولٌم داود و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21
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تم محو/شطب    21101119، وفى تارٌخ    291431شركه عماد وٌصا وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 موله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارىالسجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة ح

، وفى تارٌخ    336169شركه مارن ترٌد  السٌده/اٌتً شنوده مٌخائٌل وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 23

لسجل تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من ا   21101111

 التجارى

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    410105صبرى مصرى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 24

 السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافة حمولة و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    21101110، وفى تارٌخ    411545م : سهٌر مصطفى كامل وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برل   - 25

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    129021نبٌل انٌس وجورج فاٌز  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

 ل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهرهالسجل  تم ح

   21101121، وفى تارٌخ    411111سمٌر صدلى عزٌزمنمرٌوس وشرٌكة رومانى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 29

 بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهرهتم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله و

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    113196سٌده محمود وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    113196وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  مصطفى دمحم   - 20

 تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم    21101121فى تارٌخ ، و   113196اٌمن  مصطفى هرٌدى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    113196سٌده محمود وشركائها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 استلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهرهتم حل الشركه وفسخها و

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    113196مصطفى دمحم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 32

 ماهرهتم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى ال

تم    21101121، وفى تارٌخ    113196اٌمن  مصطفى هرٌدى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 33

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وفسخها واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى الماهره

تم محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    416613ٌدها برلم : نرمٌن مصطفى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك ل   - 34

 السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    21101121، وفى تارٌخ    311211صن سٌرفٌس محمود صبري وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 35

 فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة  حموله وبذلن ٌمحى  المٌد من السجل التجارى محو/شطب السجل  تم

، وفى    311211صن سٌرفٌس محمود صبرى حامد و هبة محمود صبرى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 36

 بذلن ٌمحى  المٌد من السجل التجارىتم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة  حموله و   21101121تارٌخ 

، وفى تارٌخ    205512دمحم كمال دمحم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -المهندسون الكهربوٌات    - 39

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من    21101121

 التجارىالسجل 



 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 محو/شطب    21101122، وفى تارٌخ    291913عماد لحظً بخٌت وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة من السجل التجارى

تم    21101125، وفى تارٌخ    293901ة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : مهندس/ عٌد ٌوسؾ متى وشركاه  ، توصٌ   - 30

 محو/شطب السجل  تم الؽاء الفرع

،    293901شركة دٌاموند العالمٌة للصناعات الهندسٌة سهٌر نظمى رفلة وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 41

 رعتم محو/شطب السجل  تم الؽاء الف   21101125وفى تارٌخ 

   21101125، وفى تارٌخ    293901شركه دٌاموند العالمٌه للصناعات الهندسٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 41

 تم محو/شطب السجل  تم الؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل     21101125، وفى تارٌخ    330255اشرؾ ٌوسؾ وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 42

 بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركة بذلن ٌمحى المٌد من سجل تجارى الماهرة

م محو/شطب السجل  تم ت   21101129، وفى تارٌخ    251915شرٌؾ وشركاءه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 43

 فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجارى

تم    21101129، وفى تارٌخ    215460اؾ اند بً حسن  فاٌز وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 44

 شرٌن  كافه حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارىمحو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ تم فسخ الشركه واستلم كل 

تم    21101129، وفى تارٌخ    423631دمحم حسٌن ابو الحسن دمحم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 45

 ىمحو/شطب السجل  تم فسخ الشركه واستلم جمٌع الشركاء كافه حمولهم وبذلن ٌمحى لٌد الشركه من السجل التجار

تم    21101129، وفى تارٌخ    319061عماد فهمى عبد الخالك ابو النجا وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 46

محو/شطب السجل  تعدٌل الشكل المانونى للشركة من شركه تضامن الى شركة ذات مسئولٌة محدودة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل 

 التجارى

تم    21101129، وفى تارٌخ    319061لخالك ابو النجا وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عماد فهمى عبد ا   - 49

محو/شطب السجل  تعدٌل الشكل المانونى للشركة من شركه تضامن الى شركة ذات مسئولٌة محدودة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل 

 التجارى

تم    21101129، وفى تارٌخ    319061توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عماد فهمى عبدالخالك ابوالنجا وشرٌكه  ،    - 41

محو/شطب السجل  تعدٌل الشكل المانونى للشركة من شركه تضامن الى شركة ذات مسئولٌة محدودة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل 

 التجارى

، وفى تارٌخ    319061دها برلم : شركه عماد فهمى عبد الخالك ابو النجا وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌ   - 40

تم محو/شطب السجل  تعدٌل الشكل المانونى للشركة من شركه تضامن الى شركة ذات مسئولٌة محدودة وبذلن    21101129

 ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم    21101129تارٌخ  ، وفى   319061عماد فهمى عبد الخالك ابو النجا وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 51

محو/شطب السجل  تعدٌل الشكل المانونى للشركة من شركه تضامن الى شركة ذات مسئولٌة محدودة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل 

 التجارى

تم    21101129، وفى تارٌخ    319061عماد فهمى عبد الخالك ابو النجا وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 51

شطب السجل  تعدٌل الشكل المانونى للشركة من شركه تضامن الى شركة ذات مسئولٌة محدودة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل محو/

 التجارى

تم    21101129، وفى تارٌخ    319061عماد فهمى عبدالخالك ابوالنجا وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 52

نونى للشركة من شركه تضامن الى شركة ذات مسئولٌة محدودة وبذلن ٌمحى المٌد من السجل محو/شطب السجل  تعدٌل الشكل الما

 التجارى



 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

، وفى تارٌخ    319061شركه عماد فهمى عبد الخالك ابو النجا وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 53

تضامن الى شركة ذات مسئولٌة محدودة وبذلن تم محو/شطب السجل  تعدٌل الشكل المانونى للشركة من شركه    21101129

 ٌمحى المٌد من السجل التجارى

، وفى تارٌخ    309244احمد حمدى و عاطؾ دمحم و تٌسٌر دمحم و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 54

الجٌزة وبذلن ٌمحى المٌد من  -مركز منشؤة المناطر  -تم محو/شطب السجل  تعدٌل العنوان لٌصبح / بنى سالمه    21101129

 السجل التجارى وذلن لنمل الممر الى محافظة الجٌزة

تم محو/شطب    21101129، وفى تارٌخ    309244عاطؾ دمحم السٌد وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 55

ٌمحى المٌد من السجل التجارى وذلن لنمل الممر  الجٌزة وبذلن -مركز منشؤة المناطر  -السجل  تعدٌل العنوان لٌصبح / بنى سالمه 

 الى محافظة الجٌزة

تم    21101121، وفى تارٌخ    350045سٌد عبد العال هرٌدي وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 56

 من السجل التجارى محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى لٌد الشركة

تم محو/شطب السجل     21101120، وفى تارٌخ    411219الدمحمٌه لالستٌراد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 59

 سوق التوفٌمٌه 11الؽاء الفرع الكائن فى

تم    21101120رٌخ ، وفى تا   411219روحٌه سٌد امٌن عبد الفتاح وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 51

 سوق التوفٌمٌه 11محو/شطب السجل  الؽاء الفرع الكائن فى

تم محو/شطب    21101120، وفى تارٌخ    312112ممدوح مبرون وشركاة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 50

 نٌة شارع صالح سالمب المرحلة الثا 10( عمارات العبور 0,11السجل  الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / محل رلم )

، وفى    213543اسماعٌل ابوالعال واخٌه احمد لتجاره المالبس الجاهزه والترٌكو  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 61

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حمولة و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى   21101120تارٌخ 

، وفى تارٌخ    213543ٌل ابو العال وشركاه لتجاره المالبس الجاهزة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : اسماع   - 61

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و استلم كل شرٌن كافه حمولة و بذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى   21101120

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 151409ابراهٌم مرسً جاد و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   55111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 151409ابراهٌم مرسً جاد و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   55111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 151409ابراهٌم مرسً جاد و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   55111.111رأس مالها ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21101111وفً تارٌخ   ، 351329اكرم الدوٌن وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4
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تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21101111وفً تارٌخ   ، 351329اكرم الدوٌن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21101111وفً تارٌخ   ، 414454سامٌه حامد وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   2111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101111ارٌخ   ،وفً ت 414454ممدوح سراج الدٌن عبد الحمٌد وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   2111111.111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21101111وفً تارٌخ   ، 414454سامٌه حامد وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   2111111.111،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ   ، 414454ممدوح سراج الدٌن عبد الحمٌد وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  0

 جنٌه   2111111.111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101115وفً تارٌخ   ، 214122ٌدها برلم ،برتا جرجس عوض وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك ل -  11

 جنٌه   11111.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    214122ورثة برتا جرجس عوض وعنهم / شرٌؾ حنا بشارة وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   11111.111مال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس ال 21101115،

 21101116وفً تارٌخ   ، 303113شركه مارٌان خٌرى وشرٌكاها للدعاٌه واالعالن توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   51111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

روبرت ادوار سارى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم -الشركه االٌطالٌه للتورٌدات والتصدٌر والخدمات البترولٌه  -  13

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21101116وفً تارٌخ   ، 309562،

 جنٌه   111111.111،

وفً  309562االٌطالٌة لالستٌراد و التصدٌر روبرت ادوار سارى و شرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،الشركة  -  14

 جنٌه   111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101116تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال  21101116وفً تارٌخ   ، 414201دها برلم ،حسن عبدالؽفار دمحم وشركاءه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌ -  15

 جنٌه   511111.111, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101116وفً تارٌخ   ، 414201سامر البٌن و شرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   511111.111المال لٌصبح رأس مالها ، وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,  21101116وفً تارٌخ   ، 203056مراد حنس وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   61111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21101116وفً تارٌخ   ، 203056ا برلم ،مراد حنس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌده -  11

 جنٌه   61111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    391915شركة مساهمة  ، سبك لٌدها برلم ، 13لسنه  09مركز البحوث والنظم والتطوٌر التكنولوجى لانون  -  10

 جنٌه   101904111.111س المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأ 21101119،

تم تعدٌل رأس  21101119وفً تارٌخ   ، 391915مركز التمٌز العلمى والتكنولوجى شركة مساهمة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   101904111.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  146209الورشه االهلٌه للحدٌد والمشؽول المنهدس / عماد شكري جرجس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   5111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101119تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال  21101119وفً تارٌخ   ، 146209ه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،المهندس سمٌر سعٌد وشركا -  22

 جنٌه   5111111.111, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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

تم  21101119وفً تارٌخ   ، 146209سمٌر سعٌد وعماد شكري جرجس وشركاهما توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   5111111.111دٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تع

الشركه االهلٌه للمنشات المعدنٌه واعمال االلومنٌوم م/ عماد شكري جرجس  وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  24

ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌ 21101119وفً تارٌخ   ، 146209،

 جنٌه   5111111.111،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101119وفً تارٌخ   ، 146209امٌر عماد شكرى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   5111111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101111وفً تارٌخ   ، 111635لنجار وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،عطا هللا وجوده ا -  26

 جنٌه   1111111.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

مال , وصؾ تم تعدٌل رأس ال 21101111وفً تارٌخ   ، 111635جوده والنجار توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   1111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  111635الشركه البحرٌه التجارٌه لٌث سوٌس ترانزٌت احمد صالح لبٌب وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   1111111.111ٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال ل 21101111تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  21101111وفً تارٌخ   ، 111635عطا هللا وجوده النجار وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  20

 جنٌه   1111111.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21101111وفً تارٌخ   ، 111635لٌدها برلم ، جوده والنجار توصٌة بسٌطة  ، سبك -  31

 جنٌه   1111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  111635الشركه البحرٌه التجارٌه لٌث سوٌس ترانزٌت احمد صالح لبٌب وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   1111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101111تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 411094عمر السٌد دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   211111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  116406ورثه المرحوم السٌد عفٌفً ؼنٌم فاطمه دمحم مصطفً ؼنٌم وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   4299.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101115تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  21101115وفً تارٌخ   ، 116406ه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ابراهٌم سٌد عفٌفى ؼنٌم و شركا -  34

 جنٌه   4299.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    116406ورثه المرحوم السٌد عفٌفً ؼنٌم فاطمه دمحم مصطفً ؼنٌم وشركاها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   4299.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101115،

تم تعدٌل رأس  21101115وفً تارٌخ   ، 116406ن  ، سبك لٌدها برلم ،ابراهٌم سٌد عفٌفى ؼنٌم و شركاه شركة تضام -  36

 جنٌه   4299.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    201561شركه تكنوستار للمصاعد حسن دمحم حسٌن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   114111.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس 21101115،

تم  21101115وفً تارٌخ   ، 201561بابا رازى للمصاعد حسن دمحم حسنٌن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   114111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21101111وفً تارٌخ   ، 395411احمد راشد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  30

 جنٌه   11111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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 تعدٌل رأس المال , وصؾ  21101111،وفً تارٌخ    395411احمد راشد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   11111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 314026سامً الهواري وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   15111111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 314026بن بٌال نافع وشرٌكتة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   15111111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101111وفً تارٌخ   ، 314026بن بٌال نافع وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   15111111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101110وفً تارٌخ   ، 416123عبداللطٌؾ احمد على وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   11111.111لٌصبح رأس مالها ، المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال ,  21101110وفً تارٌخ   ، 416123رانى جرجس وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   11111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101121وفً تارٌخ   ، 249161، ماهر رٌاض وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم -  46

 جنٌه   31111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101121وفً تارٌخ   ، 249161نادٌة سعد لطفى وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  49

 جنٌه   31111.111لٌصبح رأس مالها ، وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال ,  21101121وفً تارٌخ   ، 249161ماهر رٌاض وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   31111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101121وفً تارٌخ   ، 249161، ماهر رٌاض وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم -  40

 جنٌه   31111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101121وفً تارٌخ   ، 249161نادٌة سعد لطفى وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   31111.111لٌصبح رأس مالها ، وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال ,  21101121وفً تارٌخ   ، 249161ماهر رٌاض وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   31111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101121وفً تارٌخ   ، 249161م ،ماهر رٌاض وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برل -  52

 جنٌه   31111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101121وفً تارٌخ   ، 249161نادٌة سعد لطفى وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   31111.111ال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال ,  21101121وفً تارٌخ   ، 249161ماهر رٌاض وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

 جنٌه   31111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101121وفً تارٌخ   ، 411139دها برلم ،عادل ٌعموب رزق وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌ -  55

 جنٌه   21111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:    21101122وفً تارٌخ   ، 300152اٌفركٌور توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  56

 جنٌه   1111111.111ح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس  21101122وفً تارٌخ   ، 300152هانى طاهر ابراهٌم جمٌل و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  59

 جنٌه   1111111.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21101125وفً تارٌخ   ، 414919ة  ، سبك لٌدها برلم ،محمود امٌن راشد وشركاه توصٌة بسٌط -  51

 جنٌه   6111111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101125وفً تارٌخ   ، 311403وائل ٌحًٌ حسٌن لبٌب وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  50

 جنٌه   251111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ 

تم تعدٌل رأس المال ,  21101125وفً تارٌخ   ، 319014سعٌد صالح وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   2111111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101125وفً تارٌخ   ، 319014ى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،هوٌدا على احمد عل -  61

 جنٌه   2111111.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

المال ,  تم تعدٌل رأس 21101125وفً تارٌخ   ، 312115ممدوح دمحم لطب وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   111111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21101125وفً تارٌخ   ، 312115دمحم سلٌمان عبدالؽفار وشرٌكه عبدالؽفار سلٌمان شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 جنٌه   111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101126وفً تارٌخ   ، 331211خلفاء عصام الدٌن دمحم عبد الممصود توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

 جنٌه   3111111.111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101126وفً تارٌخ   ، 331211خلفاء عصام الدٌن دمحم عبد الممصود الخولى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   3111111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101126وفً تارٌخ   ، 331211سبك لٌدها برلم ، عصام الدٌن دمحم عبدالممصود الخولى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، -  66

 جنٌه   3111111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101129وفً تارٌخ   ، 429691وائل فإاد زكى و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  69

 جنٌه   3511111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،  وصؾ التؤشٌر: 

تم تعدٌل رأس  21101129وفً تارٌخ   ، 336191احمد دمحم حسن رفاعً وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   4111111.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101129وفً تارٌخ   ، 429101ركائه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،على محمود ٌسن وش -  60

 جنٌه   51111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101129وفً تارٌخ   ، 429101شركه محمود على محمود ٌسن و شركائه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  91

 جنٌه   51111.111عدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ت

تم تعدٌل رأس المال ,  21101129وفً تارٌخ   ، 410051منصور دمحم حسن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  91

 جنٌه   25111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21101129وفً تارٌخ   ، 414459مٌنا كامل عجٌب وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  92

 جنٌه   1511111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101121، وفً تارٌخ   304413ابراهٌم مصطفى دروٌش وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  93

 جنٌه   1111111.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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 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

 

م تعدٌل العنوان , ت 21101111وفً تارٌخ  361604حسن عبد العظٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 بنها -ش فرٌد ندا  15الدور السابع علوى برج المنشاوى رلم  4وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  361604وعد عبد العظٌم وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 بنها -ش فرٌد ندا  15الدور السابع علوى برج المنشاوى رلم  4ع بالعنوان / شمة رلم وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فر

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  361604حسن عبد العظٌم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 بنها -ش فرٌد ندا  15المنشاوى رلم  الدور السابع علوى برج 4وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  361604حسن عبد العظٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 بنها -ش فرٌد ندا  15الدور السابع علوى برج المنشاوى رلم  4وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111وفً تارٌخ  361604بد العظٌم وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    وعد ع -  5

 بنها -ش فرٌد ندا  15الدور السابع علوى برج المنشاوى رلم  4الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  361604لم    حسن عبد العظٌم وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها بر -  6

 بنها -ش فرٌد ندا  15الدور السابع علوى برج المنشاوى رلم  4وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شمة رلم 

تم  21101111وفً تارٌخ  309244احمد حمدى و عاطؾ دمحم و تٌسٌر دمحم و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / بنى سالمه مركز منشاة المناطر امام المدرسه

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  309244عاطؾ دمحم السٌد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 بنى سالمه مركز منشاة المناطر امام المدرسه وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  429159عمرو محمود دمحم صالح وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  0

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / الدور الثانى العلوى بالعمار الكائن بشارع الجمهورٌه العٌاط 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  411110ٌاسر الخولى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 3شمة  -خلؾ دار الدفاع الجوى  -عمارات كلٌة البنات  24الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  411110ٌاسر الخولى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 3شمة  -خلؾ دار الدفاع الجوى  -عمارات كلٌة البنات  24الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل  21101114وفً تارٌخ  141590سعٌد دمحم رمضان وعدلى دمحم دمحم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 ش الجامع درب المصطفى  4ؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / العنوان , وص

تم  21101114وفً تارٌخ  141590عدلً دمحم دمحم احمد وسمٌر دمحم رمضان السٌد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 درب المصطفى  ش الجامع 4تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  141590عدلً دمحم دمحم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 ش الجامع درب المصطفى  4الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل  21101114وفً تارٌخ  141590برلم     سعٌد دمحم رمضان وعدلى دمحم دمحم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها -  15

 ش بورسعٌد 550العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم  21101114وفً تارٌخ  141590عدلً دمحم دمحم احمد وسمٌر دمحم رمضان السٌد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 ش بورسعٌد 550تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101114وفً تارٌخ  141590عدلً دمحم دمحم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  19

 ش بورسعٌد 550الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 



 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

 21101115وفً تارٌخ  301901عبد االاله عبد العزٌز عبد المعطى سلوم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

حى السفارات  -شارع عمارات الوطنٌة  1ل المركز الرئٌسى للشركه الكائن بالعنوان تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌ

 الى فرع للشركه

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  309931ٌبشوى اٌمن ولٌم وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  10

 ش دمحم محمود لاسم10علوى بالعمار  وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركه الى مكتب بالدور االول

وفً تارٌخ  355314الدار المصرٌه للعلوم احمد فتحً مدكور وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 الحى السابع -الدور االول  -شارع حافظ بدوى  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  21101115

تم  21101115وفً تارٌخ  355314دار العالم العربى احمد فتحى مدكور وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 الحى السابع -الدور االول  -شارع حافظ بدوى  1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  391540ها برلم    الٌاس ابراهٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌد -  22

 ش ابٌن سٌنا مٌدان سفٌر5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  391540الٌاس ابراهٌم وشرٌكتة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 ش ابٌن سٌنا مٌدان سفٌر5وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  391540اس ابراهٌم الٌاس وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    الٌ -  24

 ش ابٌن سٌنا مٌدان سفٌر5وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  391540الٌاس ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 ش ابٌن سٌنا مٌدان سفٌر5لـتؤشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  391540الٌاس ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 ش ابٌن سٌنا مٌدان سفٌر5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  391540الٌاس ابراهٌم وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  29

 ش ابٌن سٌنا مٌدان سفٌر5وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  391540الٌاس ابراهٌم الٌاس وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 ش ابٌن سٌنا مٌدان سفٌر5وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  391540شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    الٌاس ابراهٌم و -  20

 ش ابٌن سٌنا مٌدان سفٌر5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  311360شركة لوطه التجارٌة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 21لطعه  15ش عبدالرازق السنهورى بلون  24الفرع الكائن بالعنوان / الـتؤشٌر:   ، الؽاء 

تم تعدٌل  21101116وفً تارٌخ  413304عادل احمد عبد العزٌز المطان وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 خلؾ النادى االهلى  -وس محل ب عمارات الفرد 11العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / عمارة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101116وفً تارٌخ  361119هشام عنبه وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 ش محى الدٌن ابو العز المهندسٌن   54الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركه لنمل الى 

تم تعدٌل  21101119وفً تارٌخ  292333ة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    شركة مالتً فارما لالدوٌة والكٌماوٌات ، شرك -  33

(  166  - 164العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / الدور الثانى والثالث بالعمار الممام على لطعة االرض رلم ) 

 دارى (شارع التسعٌن الشمالى ) فرع ا -المطاع االول مركز المدٌنة  -التجمع الخامس 

 146209الورشه االهلٌه للحدٌد والمشؽول المنهدس / عماد شكري جرجس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 ش عبٌد101تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى /  21101119وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  146209سبك لٌدها برلم    المهندس سمٌر سعٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،   -  35

 ش عبٌد101وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى / 

تم  21101119وفً تارٌخ  146209سمٌر سعٌد وعماد شكري جرجس وشركاهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

 ش عبٌد101ؽاء الفرع الكائن فى / تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ال

الشركه االهلٌه للمنشات المعدنٌه واعمال االلومنٌوم م/ عماد شكري جرجس  وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  39

 ش عبٌد101تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى /  21101119وفً تارٌخ  146209

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  146209عماد شكرى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     امٌر -  31

 ش عبٌد101وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى / 

ٌل تم تعد 21101119وفً تارٌخ  415040سلطان لالستٌراد والتجارة وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  30

 بالمبنى ) أ ، ب ( منتجع مٌراج رٌزٌدنٌس 6،  5،  4العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / الوحدات التجارٌة 

تم  21101111وفً تارٌخ  312112سلوي صموئٌل وشركاها ) مكتبه الطلبه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

أ 54جزء من الدور الرابع بعد االرضى والمٌزانٌن واالول بالعمار رلم -، اضافه فرع بالعنوان تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   

 ش امتداد رمسٌس 

وفً  312112مكتبة الطلبه للطبع والنشر والتوزٌع )سلوى صموئٌل وشركاها( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

جزء من الدور الرابع بعد االرضى والمٌزانٌن -ٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤش 21101111تارٌخ 

 أ ش امتداد رمسٌس 54واالول بالعمار رلم 

وفً  312112مكتبه الطلبه/ سلوي صموئٌل وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -ورثه نبٌل امٌن مسٌحه  -  42

جزء من الدور الرابع بعد االرضى والمٌزانٌن -الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101111تارٌخ 

 أ ش امتداد رمسٌس 54واالول بالعمار رلم 

تم  21101111وفً تارٌخ  312112سلوي صموئٌل وشركاها ) مكتبه الطلبه( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  43

أ 54جزء من الدور الرابع بعد االرضى والمٌزانٌن واالول بالعمار رلم -افه فرع بالعنوان تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اض

 ش امتداد رمسٌس 

وفً تارٌخ  312112مكتبة الطلبه للطبع والنشر والتوزٌع )سلوى صموئٌل وشركاها( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  44

جزء من الدور الرابع بعد االرضى والمٌزانٌن واالول -، اضافه فرع بالعنوان  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   21101111

 أ ش امتداد رمسٌس 54بالعمار رلم 

وفً  312112مكتبه الطلبه/ سلوي صموئٌل وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -ورثه نبٌل امٌن مسٌحه  -  45

جزء من الدور الرابع بعد االرضى والمٌزانٌن -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان  21101111تارٌخ 

 سٌس أ ش امتداد رم54واالول بالعمار رلم 

وفً تارٌخ  201561شركه تكنوستار للمصاعد حسن دمحم حسٌن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 عمارات العبور  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  21101115

تم  21101115وفً تارٌخ  201561بك لٌدها برلم    بابا رازى للمصاعد حسن دمحم حسنٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  س -  49

 عمارات العبور  11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل  21101110وفً تارٌخ  314691ساندرا سمٌر هنري ماضً و شرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 متفرع من مٌدان المحكمة هاٌوبلٌس 16شمه  9شارع اباظه الدور 24العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

شركة مساهمة مصرٌة خاضعة لوزارة الدفاع ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -شركة الجاللة للرخام والجرانٌت  -  40

ان / ) مجمع مصانع الجاللة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنو 21101110وفً تارٌخ  429140

 للرخام والجرانٌت ( اول طرٌك الجاللة منطمة العٌن السخنة



 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

تم تعدٌل  21101110وفً تارٌخ  359016دمحم عبد الكرٌم عبد الؽنً وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

جزء شرلى العاشر من  C4المنطمة الصناعٌه  I V Eعه العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان/ الدور االول علوى لط

 رمضان

تم تعدٌل  21101110وفً تارٌخ  359016دمحم عبد الكرٌم عبد الؽنى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

جزء شرلى العاشر من  C4المنطمة الصناعٌه  I V Eالعنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان/ الدور االول علوى لطعه 

 رمضان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  11151بنن الماهره ش م م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

ِِ  5Aالـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بٌفرلى هٌلز / بالعنوان / مدٌنة الشٌخ زاٌد فى   AuTo - villeبمشروع ِ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  11151ركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    بنن الماهره ش م م ، ش -  53

ِِ  5Aالـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بٌفرلى هٌلز / بالعنوان / مدٌنة الشٌخ زاٌد فى   AuTo - villeبمشروع ِ

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  293492هانى خلؾ شنودة وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

/ تعٌٌن السٌد / ابراهٌم كمال مٌخائٌل  110 - 111وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / فندق جرٌن بالزا سموحه محل 

 سولاير مدٌر مسئول عن الفرع

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  293492شركه براٌت ستار للسٌاحه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  55

/ تعٌٌن السٌد / ابراهٌم كمال مٌخائٌل  110 - 111وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / فندق جرٌن بالزا سموحه محل 

 سولاير مدٌر مسئول عن الفرع

ل العنوان , تم تعدٌ 21101121وفً تارٌخ  293492عادل كمال باسٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  56

/ تعٌٌن السٌد / ابراهٌم كمال مٌخائٌل  110 - 111وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / فندق جرٌن بالزا سموحه محل 

 سولاير مدٌر مسئول عن الفرع

ن , تم تعدٌل العنوا 21101121وفً تارٌخ  293492هانى خلؾ شنوده وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  59

/ تعٌٌن السٌد / ابراهٌم كمال مٌخائٌل  110 - 111وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / فندق جرٌن بالزا سموحه محل 

 سولاير مدٌر مسئول عن الفرع

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  293492هانى خلؾ شنودة وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

السوق التجارى/ تعٌٌن السٌد عادل مسعود بسطا مدٌر مسئول عن   3 - 2لـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رلم وصؾ ا

 الفرع

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  293492شركه براٌت ستار للسٌاحه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  50

السوق التجارى/ تعٌٌن السٌد عادل مسعود بسطا مدٌر مسئول عن   3 - 2ان / محل رلم وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنو

 الفرع

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  293492عادل كمال باسٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

ارى/ تعٌٌن السٌد عادل مسعود بسطا مدٌر مسئول عن السوق التج  3 - 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رلم 

 الفرع

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  293492هانى خلؾ شنوده وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

طا مدٌر مسئول عن السوق التجارى/ تعٌٌن السٌد عادل مسعود بس  3 - 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / محل رلم 

 الفرع

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  293492هانى خلؾ شنودة وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  62

 ش ترعة الجبل  االمٌرٌه   246عمار  2مدخل ب بالدور  14وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  293492، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     شركه براٌت ستار للسٌاحه -  63

 ش ترعة الجبل  االمٌرٌه   246عمار  2مدخل ب بالدور  14وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شمه 



 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 ,  21101121خ وفً تارٌ 293492عادل كمال باسٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  64

 ش ترعة الجبل  االمٌرٌه   246عمار  2مدخل ب بالدور  14وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  293492هانى خلؾ شنوده وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  65

 ش ترعة الجبل  االمٌرٌه   246عمار  2مدخل ب بالدور  14فة فرع بالعنوان / شمه وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضا

والئحته التنفٌذٌه الشركه العالمٌه للهواء السائل نبٌل فإاد اسكندر ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  11لسنه  150طبما الحكام المانون  -  66

, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تصحٌح عنوان الفرع / مدٌنة السادات تم تعدٌل العنوان  21101121وفً تارٌخ  239443لٌدها برلم    

المنطمة الصناعٌة االولى مدٌنة السادات  50لٌصبح بالعنوان الصحٌح / المطعة رلم  -الجٌزة  -طرٌك الماهرة االسكندرٌة  14الكٌلو 

 طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوى 14الكٌلو 

وفً تارٌخ  239443اد اسكندر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    الشركه العالمٌه للهواء السائل فإ -  69

 -طرٌك الماهرة االسكندرٌة  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تصحٌح عنوان الفرع / مدٌنة السادات الكٌلو  21101121

طرٌك الماهرة االسكندرٌة  14مدٌنة السادات الكٌلو المنطمة الصناعٌة االولى  50لٌصبح بالعنوان الصحٌح / المطعة رلم  -الجٌزة 

 الصحراوى

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ  239443العالمٌه للهواء السائل ِ ش. م . م ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  61

لٌصبح  -الجٌزة  -كندرٌة طرٌك الماهرة االس 14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تصحٌح عنوان الفرع / مدٌنة السادات الكٌلو 

 طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوى 14المنطمة الصناعٌة االولى مدٌنة السادات الكٌلو  50بالعنوان الصحٌح / المطعة رلم 

للحكم الشركه العالمٌه للهواء السائل ش.م.م وٌمثلها لانونا دمحم حمد عبد هللا المانع بصفته رئٌس المجلس والعضو المنتب طبما  -  60

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  239443مدنى كلى الجٌزة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     2114لسنه 111

لٌصبح بالعنوان  -الجٌزة  -طرٌك الماهرة االسكندرٌة  14وصؾ الـتؤشٌر:   ، تصحٌح عنوان الفرع / مدٌنة السادات الكٌلو 

 طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوى 14ة الصناعٌة االولى مدٌنة السادات الكٌلو المنطم 50الصحٌح / المطعة رلم 

والئحته التنفٌذٌه الشركه العالمٌه للهواء السائل نبٌل فإاد اسكندر ، شركة مساهمة ،   11لسنه  150طبما الحكام المانون  -  91

, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تصحٌح عنوان الفرع / مدٌنة تم تعدٌل العنوان  21101121وفً تارٌخ  239443سبك لٌدها برلم    

المنطمة الصناعٌة االولى مدٌنة  50لٌصبح بالعنوان الصحٌح / المطعة رلم  -الجٌزة  -طرٌك الماهرة االسكندرٌة  14السادات الكٌلو 

 طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوى 14السادات الكٌلو 

وفً تارٌخ  239443اد اسكندر وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الشركه العالمٌه للهواء السائل فإ -  91

 -طرٌك الماهرة االسكندرٌة  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تصحٌح عنوان الفرع / مدٌنة السادات الكٌلو  21101121

طرٌك الماهرة االسكندرٌة  14مدٌنة السادات الكٌلو المنطمة الصناعٌة االولى  50لٌصبح بالعنوان الصحٌح / المطعة رلم  -الجٌزة 

 الصحراوى

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ  239443العالمٌه للهواء السائل ِ ش. م . م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  92

لٌصبح  -الجٌزة  -كندرٌة طرٌك الماهرة االس 14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تصحٌح عنوان الفرع / مدٌنة السادات الكٌلو 

 طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوى 14المنطمة الصناعٌة االولى مدٌنة السادات الكٌلو  50بالعنوان الصحٌح / المطعة رلم 

للحكم الشركه العالمٌه للهواء السائل ش.م.م وٌمثلها لانونا دمحم حمد عبد هللا المانع بصفته رئٌس المجلس والعضو المنتب طبما  -  93

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  239443مدنى كلى الجٌزة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     2114لسنه 111

لٌصبح بالعنوان  -الجٌزة  -طرٌك الماهرة االسكندرٌة  14وصؾ الـتؤشٌر:   ، تصحٌح عنوان الفرع / مدٌنة السادات الكٌلو 

 طرٌك الماهرة االسكندرٌة الصحراوى 14ة الصناعٌة االولى مدٌنة السادات الكٌلو المنطم 50الصحٌح / المطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  342019اشرؾ فاروق وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  94

 أ شارع امتداد رمسٌس 54الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101121وفً تارٌخ  342019اشرؾ فاروق وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  95

 أ شارع امتداد رمسٌس 54الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / العمار رلم 



 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 ,  21101121ارٌخ وفً ت 416013طارق دمحم عبدالعزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  96

 الحى السابع - 12شمة رلم  -الدور السادس  -شارع احمد الزمر  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  261091هانً وسهام فاٌك توفٌك ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  99

 ش شرٌؾ 19، الؽاء الفرع الكائن فى وصؾ الـتؤشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101122وفً تارٌخ  396945عصام الناؼً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  91

 مدٌنه الواحه 12بلون  5الـتؤشٌر:   ، محل ) خلؾ ؼربى ( بالعماره 

وفً تارٌخ  419109نٌروز ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     دمحم ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ وشرٌكه ماٌكل طلعت سلٌمان -  90

ش  91بالدور الثالث اخر الطرله بدون صاله بالعمار  16تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼرفه بالشمه رلم  21101122

 الجمهورٌه

وفً تارٌخ  292215ها برلم    شركه ارجٌنت اٌجٌبت عمرو عبد المحسن ٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌد -  11

الممر الخلفى بجوار  -شارع عبد الخالك ثروت  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  21101125

 جاد

وفً تارٌخ  292215) شركه ارجنت اٌجٌبت ( عمرو عبد المحسن ٌسن وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

الممر الخلفى بجوار  -شارع عبد الخالك ثروت  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  21101125

 جاد

وفً تارٌخ  292215شركه ارجنت اٌجٌبت )اٌهاب ابراهٌم فهمى وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

الممر الخلفى بجوار  -شارع عبد الخالك ثروت  23:   ، اضافة فرع بالعنوان / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر 21101125

 جاد

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  292215اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 مر الخلفى بجوار جادالم -شارع عبد الخالك ثروت  23وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

وفً تارٌخ  292215شركه ارجنت اٌجٌبت اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

الممر الخلفى بجوار  -شارع عبد الخالك ثروت  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  21101125

 جاد

وفً تارٌخ  292215اٌجٌبت عمرو عبد المحسن ٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه ارجٌنت  -  15

الممر الخلفى بجوار  -شارع عبد الخالك ثروت  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  21101125

 جاد

وفً تارٌخ  292215، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     ) شركه ارجنت اٌجٌبت ( عمرو عبد المحسن ٌسن وشرٌكتة -  16

الممر الخلفى بجوار  -شارع عبد الخالك ثروت  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  21101125

 جاد

وفً تارٌخ  292215شركه ارجنت اٌجٌبت )اٌهاب ابراهٌم فهمى وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  19

الممر الخلفى بجوار  -شارع عبد الخالك ثروت  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  21101125

 جاد

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  292215اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 الممر الخلفى بجوار جاد -شارع عبد الخالك ثروت  23ر:   ، اضافة فرع بالعنوان / وصؾ الـتؤشٌ

وفً تارٌخ  292215شركه ارجنت اٌجٌبت اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  10

الممر الخلفى بجوار  -د الخالك ثروت شارع عب 23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  21101125

 جاد



 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 تارٌخ  292215شركه ارجٌنت اٌجٌبت عمرو عبد المحسن ٌس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  01

الممر الخلفى بجوار  -شارع عبد الخالك ثروت  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  21101125

 جاد

وفً تارٌخ  292215) شركه ارجنت اٌجٌبت ( عمرو عبد المحسن ٌسن وشرٌكتة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  01

الممر الخلفى بجوار  -شارع عبد الخالك ثروت  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  21101125

 جاد

وفً تارٌخ  292215براهٌم فهمى وشركاه( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه ارجنت اٌجٌبت )اٌهاب ا -  02

الممر الخلفى بجوار  -شارع عبد الخالك ثروت  23تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  21101125

 جاد

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  292215اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  03

 الممر الخلفى بجوار جاد -شارع عبد الخالك ثروت  23وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

وفً تارٌخ  292215شركه ارجنت اٌجٌبت اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  04

الممر الخلفى بجوار  -شارع عبد الخالك ثروت  23, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان /  تم تعدٌل العنوان 21101125

 جاد

وفً تارٌخ  292215شركه ارجٌنت اٌجٌبت عمرو عبد المحسن ٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  05

ش الدكتور محمود صالح  39بلون رلم /  31ً المطعة رلم / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار الممام عل 21101125

 م نصر  -المنطمه العاشرة  -ابو زٌد 

وفً تارٌخ  292215) شركه ارجنت اٌجٌبت ( عمرو عبد المحسن ٌسن وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  06

ش الدكتور محمود صالح  39بلون رلم /  31علً المطعة رلم / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار الممام  21101125

 م نصر  -المنطمه العاشرة  -ابو زٌد 

وفً تارٌخ  292215شركه ارجنت اٌجٌبت )اٌهاب ابراهٌم فهمى وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  09

ش الدكتور محمود صالح  39بلون رلم /  31ً المطعة رلم / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار الممام عل 21101125

 م نصر  -المنطمه العاشرة  -ابو زٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  292215اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  01

م  -المنطمه العاشرة  -ش الدكتور محمود صالح ابو زٌد  39رلم /  بلون 31وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار الممام علً المطعة رلم / 

 نصر 

وفً تارٌخ  292215شركه ارجنت اٌجٌبت اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  00

ش الدكتور محمود صالح  39/  بلون رلم 31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار الممام علً المطعة رلم /  21101125

 م نصر  -المنطمه العاشرة  -ابو زٌد 

وفً تارٌخ  292215شركه ارجٌنت اٌجٌبت عمرو عبد المحسن ٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

ش الدكتور محمود صالح  39 بلون رلم / 31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار الممام علً المطعة رلم /  21101125

 م نصر  -المنطمه العاشرة  -ابو زٌد 

وفً تارٌخ  292215) شركه ارجنت اٌجٌبت ( عمرو عبد المحسن ٌسن وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

ش الدكتور محمود صالح  39م / بلون رل 31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار الممام علً المطعة رلم /  21101125

 م نصر  -المنطمه العاشرة  -ابو زٌد 

وفً تارٌخ  292215شركه ارجنت اٌجٌبت )اٌهاب ابراهٌم فهمى وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

ش الدكتور محمود صالح  39/  بلون رلم 31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار الممام علً المطعة رلم /  21101125

 م نصر  -المنطمه العاشرة  -ابو زٌد 



 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  21101125وفً تارٌخ  292215اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

م  -المنطمه العاشرة  -ش الدكتور محمود صالح ابو زٌد  39بلون رلم /  31, وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار الممام علً المطعة رلم / 

 نصر 

وفً تارٌخ  292215ٌبت اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه ارجنت اٌج -  114

ش الدكتور محمود صالح  39بلون رلم /  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار الممام علً المطعة رلم /  21101125

 م نصر  -المنطمه العاشرة  -ابو زٌد 

وفً تارٌخ  292215ت عمرو عبد المحسن ٌس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه ارجٌنت اٌجٌب -  115

ش الدكتور محمود صالح  39بلون رلم /  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار الممام علً المطعة رلم /  21101125

 م نصر  -المنطمه العاشرة  -ابو زٌد 

وفً تارٌخ  292215( عمرو عبد المحسن ٌسن وشرٌكتة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ) شركه ارجنت اٌجٌبت  -  116

ش الدكتور محمود صالح  39بلون رلم /  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار الممام علً المطعة رلم /  21101125

 م نصر  -المنطمه العاشرة  -ابو زٌد 

وفً تارٌخ  292215)اٌهاب ابراهٌم فهمى وشركاه( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه ارجنت اٌجٌبت  -  119

ش الدكتور محمود صالح  39بلون رلم /  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار الممام علً المطعة رلم /  21101125

 م نصر  -المنطمه العاشرة  -ابو زٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  292215شرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    اٌهاب ابراهٌم فهمى و -  111

م  -المنطمه العاشرة  -ش الدكتور محمود صالح ابو زٌد  39بلون رلم /  31وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار الممام علً المطعة رلم / 

 نصر 

وفً تارٌخ  292215ه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه ارجنت اٌجٌبت اٌهاب ابراهٌم فهمى وشرٌك -  110

ش الدكتور محمود صالح  39بلون رلم /  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العمار الممام علً المطعة رلم /  21101125

 م نصر  -المنطمه العاشرة  -ابو زٌد 

تم تعدٌل  21101125وفً تارٌخ  293901ك لٌدها برلم    مهندس/ عٌد ٌوسؾ متى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سب -  111

 2شمه  1ش  عماد الدٌن مبنى ٌونٌكو الدور  21العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

 293901 شركة دٌاموند العالمٌة للصناعات الهندسٌة سهٌر نظمى رفلة وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  111

ش  عماد الدٌن مبنى ٌونٌكو  21تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  21101125وفً تارٌخ 

 2شمه  1الدور 

تم  21101125وفً تارٌخ  293901شركه دٌاموند العالمٌه للصناعات الهندسٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  112

 2شمه  1ش  عماد الدٌن مبنى ٌونٌكو الدور  21عنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / تعدٌل ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101125وفً تارٌخ  319014سعٌد صالح وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

 ابراج الشرق للتامٌن امام الحدٌمه الدولٌه 6تاسع شمه أ شارع د / محمود ابراهٌم بالدور ال3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21101125وفً تارٌخ  319014هوٌدا على احمد على وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

 حدٌمه الدولٌهابراج الشرق للتامٌن امام ال 6أ شارع د / محمود ابراهٌم بالدور التاسع شمه 3, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21101126وفً تارٌخ  422111صفاء دمحم السٌد حسن عثمان وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 ش احمد اسماعٌل خلؾ بنزٌنه الؽاز النزهه الجدٌده3العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101126وفً تارٌخ  419343سبك لٌدها برلم      سمارت للمماوالت ، شركة تضامن ، -  116

 المنطمه السادسه 21ش ابراهٌم نوار بالدور الحادى عشر شمه 2الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى 

تعدٌل العنوان , تم  21101126وفً تارٌخ  419343كمال جابر السٌد و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  119

 المنطمه السادسه 21ش ابراهٌم نوار بالدور الحادى عشر شمه 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى 
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تم تعدٌل  21101126وفً تارٌخ  304161شركة احمد ابراهٌم ٌسرى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

 1أ مكررش الحسٌن ابن على الدور االول شمه رلم  39لعنوان الى العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ا

تم تعدٌل العنوان  21101126وفً تارٌخ  304161احمد ابراهٌم ٌسرى وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  110

 1أ مكررش الحسٌن ابن على الدور االول شمه رلم  39, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل  21101126وفً تارٌخ  304161شركه احمد ابراهٌم ٌسرى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  121

 1أ مكررش الحسٌن ابن على الدور االول شمه رلم  39العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل  21101126وفً تارٌخ  304161بك لٌدها برلم    شركة احمد ابراهٌم ٌسرى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  س -  121

 1أ مكررش الحسٌن ابن على الدور االول شمه رلم  39العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان  21101126وفً تارٌخ  304161احمد ابراهٌم ٌسرى وشرٌكتة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  122

 1أ مكررش الحسٌن ابن على الدور االول شمه رلم  39, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل  21101126وفً تارٌخ  304161شركه احمد ابراهٌم ٌسرى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  123

 1ابن على الدور االول شمه رلم أ مكررش الحسٌن  39العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل  21101126وفً تارٌخ  331211خلفاء عصام الدٌن دمحم عبد الممصود ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  124

 2من شمه  2,  1ش فتحى الجزٌرى من فرٌد سمٌكه حجرة 11العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم  21101126وفً تارٌخ  331211صام الدٌن دمحم عبد الممصود الخولى ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    خلفاء ع -  125

 2من شمه  2,  1ش فتحى الجزٌرى من فرٌد سمٌكه حجرة 11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

 21101126وفً تارٌخ  331211وصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عصام الدٌن دمحم عبدالممصود الخولى وشركاه ، ت -  126

 2من شمه  2,  1ش فتحى الجزٌرى من فرٌد سمٌكه حجرة 11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21101129وفً تارٌخ  412451عمرو فتحى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  129

 ابراج عفٌفى ش متولى الشعراوى 42بالعمار  13الـتؤشٌر:   ، الشمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21101129وفً تارٌخ  412451عمرو فتحى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  121

 ابراج عفٌفى ش متولى الشعراوى 42بالعمار  13الـتؤشٌر:   ، الشمه 

وفً تارٌخ  309244احمد حمدى و عاطؾ دمحم و تٌسٌر دمحم و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  120

 مركز منشؤة المناطر مع الؽاإه كفرع -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / بنى سالمه  21101129

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  309244ة ،  سبك لٌدها برلم    عاطؾ دمحم السٌد وشرٌكته ، توصٌة بسٌط -  131

 مركز منشؤة المناطر مع الؽاإه كفرع -وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / بنى سالمه 

عنوان , تم تعدٌل ال 21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  131

 شارع مٌدان العاشر من رمضان امام سنترال الجمالٌة 19وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل بالعمار رلم 

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  132

شارع مٌدان العاشر من رمضان  19تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل بالعمار رلم  21101129

 امام سنترال الجمالٌة

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111د الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    ولٌد عب -  133

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل شارع الثورة امام مدرسة مصطفى كامل وبجوار مسجد سمنود مركز اجا الدلهلٌة

وفً تارٌخ  366111مة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساه -  134

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل شارع الثورة امام مدرسة مصطفى كامل وبجوار  21101129

 مسجد سمنود مركز اجا الدلهلٌة



 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 ,  21101129وفً تارٌخ  366111لٌدها برلم    ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك  -  135

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل بعمارة ابو بكر الصدٌك متفرع من شارع المستشفى سمنود الؽربٌة

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  136

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل بعمارة ابو بكر الصدٌك متفرع من شارع  21101129

 المستشفى سمنود الؽربٌة

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  139

 حارة بالط من طه الحكٌم طنطا اول الؽربٌة 51بالعمار  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم 

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  131

حارة بالط من طه الحكٌم  51بالعمار  1تتاح فرع بالعنوان / المحل رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اف 21101129

 طنطا اول الؽربٌة

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  130

شارع ارض الجنة المرحلة الثالثة برج البرنس كفر  11ه رلم الكائن بالمطع 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / محل رلم 

 الشٌخ

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  141

شارع ارض الجنة  11عه رلم الكائن بالمط 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / محل رلم  21101129

 المرحلة الثالثة برج البرنس كفر الشٌخ

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  141

 سٌدى سالم شارع السادات امام مولؾ كفر الشٌخ 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم 

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  142

شارع السادات امام مولؾ كفر الشٌخ  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم  21101129

 سٌدى سالم

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111لحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ولٌد عبد ا -  143

 المابوطى طرٌك الشاحنات بور سعٌد 10( بلون  4/  1عمارة )  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم 

وفً تارٌخ  366111توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ،  -  144

المابوطى  10( بلون  4/  1عمارة )  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم  21101129

 طرٌك الشاحنات بور سعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  145

 كفر الشٌخ -دسوق  -ببرج عتمان شارع الجٌش امام السنترال  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم 

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  146

ببرج عتمان شارع الجٌش امام السنترال  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم  21101129

 كفر الشٌخ -دسوق  -

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  149

الكائن بجوار التامٌنات االجتماعٌة بشارع ابو بكر الصدٌك من شارع بور  1، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم  وصؾ الـتؤشٌر:  

 سعٌد شبراخٌت البحٌرة

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  141

الكائن بجوار التامٌنات االجتماعٌة بشارع  1, وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم تم تعدٌل العنوان  21101129

 ابو بكر الصدٌك من شارع بور سعٌد شبراخٌت البحٌرة



 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

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  140

 فتح شبرا الخٌمة الملٌوبٌة -م  -الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل الكائن بشارع ترعة الشابورى ناصٌة دمحم صالح وصؾ 

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  151

ـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل الكائن بشارع ترعة الشابورى ناصٌة دمحم صالح تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 21101129

 فتح شبرا الخٌمة الملٌوبٌة -م  -

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  151

 تنظٌم شارع الدهشان مدٌنة بنها الملٌوبٌة 10 - 4لعنوان / المحل رلم وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع با

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  152

تنظٌم شارع الدهشان مدٌنة بنها  10 - 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم  21101129

 الملٌوبٌة

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  153

 امام المطافى تال المنوفٌة -شارع مصر الجدٌدة  1عمار  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم 

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  154

امام  -شارع مصر الجدٌدة  1عمار  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم  21101129

 المطافى تال المنوفٌة

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111م وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ولٌد عبد الحلٌ -  155

 منوؾ المنوفٌة -وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل ببرج الحرمٌن شارع بور سعٌد امام مولؾ منوؾ 

وفً تارٌخ  366111ٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بس -  156

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل ببرج الحرمٌن شارع بور سعٌد امام مولؾ  21101129

 منوؾ المنوفٌة -منوؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  159

 برج االسالم مشروع الجمعٌة التعاونٌة حى الزهور بور سعٌد -عمارة أ  0وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم 

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  151

برج االسالم مشروع الجمعٌة  -عمارة أ  0تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم  21101129

 التعاونٌة حى الزهور بور سعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  150

 تؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل بعمارة ابو بكر الصدٌك متفرع من شارع المستشفى سمنود الؽربٌةوصؾ الـ

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  161

فرع بالعنوان / المحل بعمارة ابو بكر الصدٌك متفرع من شارع تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح  21101129

 المستشفى سمنود الؽربٌة

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  161

 حارة بالط من طه الحكٌم طنطا اول الؽربٌة 51بالعمار  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم 

وفً تارٌخ  366111همة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مسا -  162

حارة بالط من طه الحكٌم  51بالعمار  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم  21101129

 طنطا اول الؽربٌة

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111  ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم   -  163

شارع ارض الجنة المرحلة الثالثة برج البرنس كفر  11الكائن بالمطعه رلم  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / محل رلم 

 الشٌخ



 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

وفً تارٌخ  366111   شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم  -  164

شارع ارض الجنة  11الكائن بالمطعه رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / محل رلم  21101129

 المرحلة الثالثة برج البرنس كفر الشٌخ

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  165

 شارع السادات امام مولؾ كفر الشٌخ سٌدى سالم 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم 

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  166

شارع السادات امام مولؾ كفر الشٌخ  1ؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم تم تعدٌل العنوان , وص 21101129

 سٌدى سالم

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  169

 لجمهورٌة تماطع شارع التامٌن الصحى بجوار المحكمة بٌال كفر الشٌخوصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل بشارع ا

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  161

ة تماطع شارع التامٌن الصحى تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل بشارع الجمهورٌ 21101129

 بجوار المحكمة بٌال كفر الشٌخ

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  160

 خوصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل بشارع المولؾ امام مجمع الموالؾ مطوس كفر الشٌ

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  191

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل بشارع المولؾ امام مجمع الموالؾ مطوس كفر  21101129

 الشٌخ

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     ولٌد عبد الحلٌم وشركاه -  191

 منوؾ المنوفٌة -وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل ببرج الحرمٌن شارع بور سعٌد امام مولؾ منوؾ 

وفً تارٌخ  366111بك لٌدها برلم    شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  س -  192

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل ببرج الحرمٌن شارع بور سعٌد امام مولؾ  21101129

 منوؾ المنوفٌة -منوؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  193

 برج االسالم مشروع الجمعٌة التعاونٌة حى الزهور بور سعٌد -عمارة أ  0وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم 

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  194

برج االسالم مشروع الجمعٌة  -عمارة أ  0دٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم تم تع 21101129

 التعاونٌة حى الزهور بور سعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  195

 المابوطى طرٌك الشاحنات بور سعٌد 10( بلون  4/  1عمارة )  1، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم  وصؾ الـتؤشٌر:  

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  196

المابوطى  10( بلون  4/  1عمارة )  1العنوان / المحل رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع ب 21101129

 طرٌك الشاحنات بور سعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  199

 كفر الشٌخ -دسوق  -الجٌش امام السنترال ببرج عتمان شارع  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم 

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  191

رال ببرج عتمان شارع الجٌش امام السنت 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم  21101129

 كفر الشٌخ -دسوق  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  190

 شارع مٌدان العاشر من رمضان امام سنترال الجمالٌة 19وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل بالعمار رلم 

وفً تارٌخ  366111س للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة بن -  111

شارع مٌدان العاشر من رمضان  19تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل بالعمار رلم  21101129

 امام سنترال الجمالٌة

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ولٌد عبد الحلٌم وشركا -  111

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل شارع الثورة امام مدرسة مصطفى كامل وبجوار مسجد سمنود مركز اجا الدلهلٌة

وفً تارٌخ  366111ٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، توص -  112

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل شارع الثورة امام مدرسة مصطفى كامل وبجوار  21101129

 مسجد سمنود مركز اجا الدلهلٌة

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل بشارع الجمهورٌة تماطع شارع التامٌن الصحى بجوار المحكمة بٌال كفر الشٌخ

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  114

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل بشارع الجمهورٌة تماطع شارع التامٌن الصحى  21101129

 بجوار المحكمة بٌال كفر الشٌخ

عنوان , تم تعدٌل ال 21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل بشارع المولؾ امام مجمع الموالؾ مطوس كفر الشٌخ

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  116

ح فرع بالعنوان / المحل بشارع المولؾ امام مجمع الموالؾ مطوس كفر تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتا 21101129

 الشٌخ

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  119

جتماعٌة بشارع ابو بكر الصدٌك من شارع بور الكائن بجوار التامٌنات اال 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم 

 سعٌد شبراخٌت البحٌرة

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

جوار التامٌنات االجتماعٌة بشارع الكائن ب 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم  21101129

 ابو بكر الصدٌك من شارع بور سعٌد شبراخٌت البحٌرة

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  110

 فتح شبرا الخٌمة الملٌوبٌة -م  -شابورى ناصٌة دمحم صالح وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل الكائن بشارع ترعة ال

وفً تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  101

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل الكائن بشارع ترعة الشابورى ناصٌة دمحم صالح  21101129

 فتح شبرا الخٌمة الملٌوبٌة -م  -

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  101

 تنظٌم شارع الدهشان مدٌنة بنها الملٌوبٌة 10 - 4وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم 

وفً تارٌخ  366111ة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌ -  102

تنظٌم شارع الدهشان مدٌنة بنها  10 - 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم  21101129

 الملٌوبٌة

تم تعدٌل العنوان ,  21101129ارٌخ وفً ت 366111ولٌد عبد الحلٌم وشركاه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  103

 امام المطافى تال المنوفٌة -شارع مصر الجدٌدة  1عمار  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم 



 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 تارٌخ  366111شركة بنس للتوكٌالت التجارٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  104

امام  -شارع مصر الجدٌدة  1عمار  1دٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم تم تع 21101129

 المطافى تال المنوفٌة

تم تعدٌل  21101121وفً تارٌخ  304413ابراهٌم مصطفى دروٌش وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  105

 المطامٌة -بمنطمة االستثمار الصناعى  4ص  11فرع بالعنوان / لطعة رلم العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة 

 21101121وفً تارٌخ  394191روتس لالتصاالت اسماعٌل احمد طلب وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  106

نى بالعمار الممام على المطعه االرض رلم بالدور الثا 22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / الشمه رلم 

 المجاورة الرابعه مدٌنة المعراج 4113

وفً تارٌخ  394191شركه روتس لالتصاالت حنان السٌد احمد مصطفً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  109

بالدور الثانى بالعمار الممام على المطعه  22رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / الشمه  21101121

 المجاورة الرابعه مدٌنة المعراج 4113االرض رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  351506عادل عبد الرازق وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  101

 نطمه الصناعٌه الحرفٌه ) ج (الم 2/9وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / المطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  351506عادل عبد الرازق وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  100

 فدان 11المنطمه الصناعٌه  41وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع / 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  351506لم    عادل عبد الرازق وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها بر -  211

 المنطمه الصناعٌه الحرفٌه ) ج ( 2/9وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / المطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  351506عادل عبد الرازق وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  211

 فدان 11المنطمه الصناعٌه  41، الؽاء الفرع /  وصؾ الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  411343هشام محسن بهجت وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  212

 الثالث  المطاع 423-422بالمبنى الممام على لطعتى االرضى رلم  4المحل رلم  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه نشاط بالعنوان 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 416501احمد ضٌؾ  وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / االستثمار العمارى فمط ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ 

 416501ضٌؾ  وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / االستثمار العمارى فمط ،  سبك لٌدها برلم    احمد -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ 

 416501ها برلم   احمد ضٌؾ  وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / االستثمار العمارى فمط ،  سبك لٌد -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111وفً تارٌخ 

 416501احمد ضٌؾ  وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / االستثمار العمارى فمط ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111وفً تارٌخ 

احمد حمدى و عاطؾ دمحم و تٌسٌر دمحم و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التورٌدات العمومٌه للحكومه  -  5

والمطاع العام والخاص وتورٌد لطاعات وتجالٌد االلومنٌوم ولوازمهم والزجاج والتركٌبات والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه )دون 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111وفً تارٌخ  309244رلم   الدعاٌه واالعالن ( ،  سبك لٌدها ب



 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

عاطؾ دمحم السٌد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التورٌدات العمومٌه للحكومه والمطاع العام والخاص  -  6

ر والتوكٌالت التجارٌه )دون الدعاٌه واالعالن ( ،  سبك وتورٌد لطاعات وتجالٌد االلومنٌوم ولوازمهم والزجاج والتركٌبات والتصدٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111وفً تارٌخ  309244لٌدها برلم   

نٌو للتسوٌك العمارى وادارة المشروعات ) عز الدٌن مصطفى دمحم وشرٌكه ابراهٌم مصطفى دمحم ( ، توصٌة بسٌطة  اضافه  -  9

راء وبٌع االراضى والامه المنشات التجارٌه والسكنٌه واالدارٌه والخدمٌه وخالفه للنشاط االصلى ،  سبك لٌدها برلم   نشاط / ش

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111وفً تارٌخ  313960

راضى والامه المنشات التجارٌه والسكنٌه ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / شراء وبٌع اال -  1

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  313960واالدارٌه والخدمٌه وخالفه للنشاط االصلى ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

( ، شركة تضامن  اضافه  نٌو للتسوٌك العمارى وادارة المشروعات ) عز الدٌن مصطفى دمحم وشرٌكه ابراهٌم مصطفى دمحم -  0

نشاط / شراء وبٌع االراضى والامه المنشات التجارٌه والسكنٌه واالدارٌه والخدمٌه وخالفه للنشاط االصلى ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ  313960

من  اضافه نشاط / شراء وبٌع االراضى والامه المنشات التجارٌه والسكنٌه ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد وشركاه ، شركة تضا -  11

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  313960واالدارٌه والخدمٌه وخالفه للنشاط االصلى ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

الكتب ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت  انطون مٌخائٌل و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / نشر -  11

،  سبك لٌدها برلم    2110لسنة  611والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( موافمة امن رلم 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111وفً تارٌخ  423333

 دمحم ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / مطبعه وتجارة الورق ) بعد الحصول على سعٌد دمحم رمضان وعدلى دمحم -  12

تم تعدٌل النشاط , 21101114وفً تارٌخ  141590،  سبك لٌدها برلم    2110لسنة  112التراخٌص الالزمه ( موافمة امن رلم 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

عدلً دمحم دمحم احمد وسمٌر دمحم رمضان السٌد ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / مطبعه وتجارة الورق ) بعد الحصول  -  13

تم تعدٌل 21101114وفً تارٌخ  141590،  سبك لٌدها برلم    2110لسنة  112على التراخٌص الالزمه ( موافمة امن رلم 

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

 

عدلً دمحم دمحم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / مطبعه وتجارة الورق ) بعد الحصول على التراخٌص الالزمه  -  14

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21101114وفً تارٌخ  141590،  سبك لٌدها برلم    2110لسنة  112( موافمة امن رلم 

 شركة تضامن

خدمات االرضٌه شركه مساهمه تابعه مصرٌه ش ت م م ، شركة مساهمة  تعدٌل النشاط/  المٌام بكافة مصر للطٌران لل -  15

اعمال الخدمات االرضٌة للطائرات بطرازتها المختلفة فى الداخل او الخارج وادارة وتشؽٌل الورش الفنٌة واالنتاجٌة وصٌانة 

لتصنٌع بكافة انواعة وتنفٌذ االعمال االنشائٌة للمشروعات وصٌانة واصالح وتعمٌر كافة المعدات والمركبات والمٌام باعمال ا

المنشؤت والحفاظ على كفاءة واستمرارٌة تشؽٌلها وللشركة فى سبٌل ذلن ان تزاول نشاطها بنفسها او عن طرٌك الؽٌر كمالها ان 

وفً  359191،  سبك لٌدها برلم    تشترن فى انشاء شركات جدٌدة تعمل فى مجال نشاطها او اى مجاالت مرتبطة او مكملة لها

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21101114تارٌخ 

مصر للطٌران للخدمات االرضٌه شركه مساهمه تابعه مصرٌه ش ت م م ، شركة مساهمة  وللشركة فى ممارسة وتنفٌذ  -  16

ى مجال النمل الدولى بممتضى الموانٌن والمرارات واللوائح المعمول اؼراضها حك التمتع بكافة الحموق الدولٌة واالللٌمٌة والمحلٌة ف

بها فى هذا الشؤن ومنح حك االستؽالل االعالنى لصالح الؽٌر على ممتلكات وموجودات والمعدات المختلفة للشركة داخل المهبط 

وللشركة فى سبٌل تحمٌك  -كن التى تشؽلها وخارج المهبط ) بالماهرة والمحطات الداخلٌة بجمهورٌة مصر العربٌة وخارجها ( واالما

وفً تارٌخ  359191المٌام بكافه اعمال الخدمات االرضٌه للطائرات بطرازتها ،  سبك لٌدها برلم   -ما تمدم ذكرة ما ٌلى  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21101114



 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

صرٌه ش ت م م ، شركة مساهمة  المختلفه فى الداخل او الخارج مصر للطٌران للخدمات االرضٌه شركه مساهمه تابعه م -  19

واداره وتشؽٌل الورش الفنٌه واالنتاجٌه وصٌانه واصالح وتعمٌر كافه المعدات والمركبات والمٌام باعمال التصنٌع بكافه انواعه 

ؽٌلها ولشركه فى سبٌل ذلن ان تزاول وتنفٌذ االعمال االنشائٌه للمشروعات وصٌانه المنشؤت والحفاظ على كفاءه واستمرارٌه تش

نشاطها بنفسها او عن طرٌك الؽٌر كما لها ان تشترن فى انشاء شركات جدٌده تعمل فى مجال نشاطها او اى مجاالت مرتبطه او 

وفً  359191مكمله لها وللشركه فى ممارسه ونفٌذ اؼراضها حك التولٌع بكاؾ ه الحموق الدولٌه واالللٌمٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21101114تارٌخ 

مصر للطٌران للخدمات االرضٌه شركه مساهمه تابعه مصرٌه ش ت م م ، شركة مساهمة  والمحلٌه فى مجال النمل الدولى  -  11

ك ما تمدم ذكره مما ٌلى تمدٌم الخدمه بممتضى الموانٌن والمرارات واللوائح المعمول بها فى هذا الشان وللشركه فى سبٌل تحمٌ

-   2-تمدٌم الخدمة االرضٌة لكافة طرازات الطائرات بالداخل والخارج  -1-االرضٌه لكافه طرازات الطائرات بالدخل والخارج 

تمدٌم -3ؽٌرها انشاء واداره الورش الفنٌه واالنتاجٌه وتشؽٌلها التصادٌا للشركه المابضه لمصر للطٌران والشركات التابعه لها ول

وفً تارٌخ  359191تمثٌل الشركات فى المطارات المصرٌه واالجنبٌه ،  سبك لٌدها برلم   -4خدمات نظام الطائرات وتموٌنها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21101114

ة  فٌما ٌخص الخدمه االرضٌه مصر للطٌران للخدمات االرضٌه شركه مساهمه تابعه مصرٌه ش ت م م ، شركة مساهم -  10

تخزٌن البضائع وؼٌرها من -6المٌام بخدمات النمل االرضى للرحالت او الركاب او للبضائع داخل ج.م.ع او خارجها -5للطائرات 

توفٌر لطع الؽٌار والخدمات والعدد واالدوات الالزمه التمام عملٌات الصٌانه واالصالح -9االصناؾ المتعلمه بنشاط الشركه 

توفٌر المعدات الفنٌه والمركبات بانواعها والتحمك من -1لتصنٌع للشركه المابضه لمصر للطٌران والشركات التابعه لها وللؽٌر وا

 359191تمدٌم الخدمات االستشارٌه ،  سبك لٌدها برلم   -0سالمه استخدمها بالمطارات داخل جمهورٌه مصر العربٌه او خارجها 

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة تم تعدٌل21101114وفً تارٌخ 

مصر للطٌران للخدمات االرضٌه شركه مساهمه تابعه مصرٌه ش ت م م ، شركة مساهمة  للمشروعات االنشائٌه بكافه  -  21

تنفٌذ المشروعات االنشائٌة -11عناصرها من تصمٌم واشراؾ الشركه المابضه لمصر للطٌران والشركات التابعه وللؽٌر 

ت العامه بكافه عناصرها من مبانى وانشاءات واتصاالت وتكٌؾ هواء واعمال مٌكانٌكٌه الى ؼٌر ذلن من االعمال المكمله والمماوال

المٌام باعمال الشراء بؽرض البٌع فٌما ٌتعلك بنشاط الشركه -11لها بالشركه المابضه لمصر الطٌران والشركات التابعه وللؽٌر 

استئجار السٌارات والمعدات ،  سبك لٌدها برلم   -13لخدمه االنشطه المصرح بها للشركه االستٌراد والتصدٌر -12االساسى 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21101114وفً تارٌخ  359191

طلبات مصر للطٌران للخدمات االرضٌه شركه مساهمه تابعه مصرٌه ش ت م م ، شركة مساهمة  واعاده تاجٌرها للوفاء بمت -  21

-المٌام باعمال الوكالة للشركات المصرٌة واالجنبٌة العاملة فى جمٌع المطارات المصرٌة  -14-والتعالدات الخاصه بانشطه الشركه 

منح حك االستؽالل االعالنى لصالح الؽٌر على ممتلكات  -16-المٌام بتمدٌم الخدمات االمنٌة للؽٌر فٌما ٌتعلك بنشاط الشركة  -15

معدات المختلفة للشركة داخل المهبط وخارج المهبط ) بالماهرة والمحطات الداخلٌة بجمهورٌة مصر العربٌة وموجودات وال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21101114وفً تارٌخ  359191وخارجها ( واالماكن التى تشؽلها ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمة

وفً تارٌخ  255493طة  اضافة نشاط / تسٌٌر نمل االمتعه ،  سبك لٌدها برلم   سعد ٌوسؾ كامل وشرٌكته ، توصٌة بسٌ -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101114

وفً تارٌخ  255493سعد ٌوسؾ كامل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تسٌٌر نمل االمتعه ،  سبك لٌدها برلم    -  23

 ط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشا21101114

 255493شركه جٌم ترافٌل اجنـس ) جٌم ترافٌل ( ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / تسٌٌر نمل االمتعه ،  سبك لٌدها برلم    -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101114وفً تارٌخ 

كاهما ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   طارق حمدى وهٌب  و محمود عٌسى احمد لمر وشرٌ -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101115وفً تارٌخ  300261

وفً تارٌخ  300261طارق حمدى وهٌب وشرٌكاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  26

 , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط21101115



 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

وفً تارٌخ  300261طارق حمدى وهٌب وشرٌكاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  29

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101115

ستٌراد جمٌع انواع السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   اكرامً كمال جٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة وا -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101115وفً تارٌخ  323045

شركة اكرامى موتورز ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة واستٌراد جمٌع انواع السٌارات ،  سبك لٌدها برلم    -  20

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101115وفً تارٌخ  323045

شركة اكرامى كمال جٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة واستٌراد جمٌع انواع السٌارات ،  سبك  -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101115وفً تارٌخ  323045لٌدها برلم   

جٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة واستٌراد جمٌع انواع السٌارات ،  سبك لٌدها برلم    اكرامً كمال -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101115وفً تارٌخ  323045

السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   شركة اكرامى موتورز ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة واستٌراد جمٌع انواع  -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101115وفً تارٌخ  323045

شركة اكرامى كمال جٌد وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة واستٌراد جمٌع انواع السٌارات ،  سبك  -  33

 لنشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل ا21101115وفً تارٌخ  323045لٌدها برلم   

الدار المصرٌه للعلوم احمد فتحً مدكور وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر لٌصبح / طبع ونشر  -  34

وتوزٌع الكتب ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21101115وفً تارٌخ  355314،  سبك لٌدها برلم    2110لسنة  644( موافمة امنٌة رلم 

 توصٌة بسٌطة

دار العالم العربى احمد فتحى مدكور وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر لٌصبح / طبع ونشر وتوزٌع  -  35

ار الصحؾ والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( موافمة الكتب ) فٌما عدا اصد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 21101115وفً تارٌخ  355314،  سبك لٌدها برلم    2110لسنة  644امنٌة رلم 

 بسٌطة

روبرت ادوار سارى وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط -ت البترولٌه الشركه االٌطالٌه للتورٌدات والتصدٌر والخدما -  36

وفً  309562التصدٌر والخدمات البترولٌه والتورٌدات العمومٌه )دون مجاالت الدعاٌه واالعالن ( ،  سبك لٌدها برلم    -لٌصبح 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101116تارٌخ 

التصدٌر  -طالٌة لالستٌراد و التصدٌر روبرت ادوار سارى و شرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح الشركة االٌ -  39

وفً تارٌخ  309562والخدمات البترولٌه والتورٌدات العمومٌه )دون مجاالت الدعاٌه واالعالن ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101116

مراد حنس وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التورٌدات المكتبٌة واالعمال الهندسٌة وتورٌد اجهزة الكمبٌوتر  -  31

وماكٌنات التصوٌر ومستلزماتها وتورٌد وتركٌب كامٌرات مرالبة واجهزة انذار واطفاء حرٌك ) فٌما عدا االنترنت واالمن 

وفً تارٌخ  203056( ،  سبك لٌدها برلم    2110لسنة  631) موافمة امنٌة رلم  -( والحراسة والكامٌرات الالسلكٌة 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101116

مراد حنس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التورٌدات المكتبٌة واالعمال الهندسٌة وتورٌد اجهزة الكمبٌوتر  -  30

لتصوٌر ومستلزماتها وتورٌد وتركٌب كامٌرات مرالبة واجهزة انذار واطفاء حرٌك ) فٌما عدا االنترنت واالمن وماكٌنات ا

وفً تارٌخ  203056( ،  سبك لٌدها برلم    2110لسنة  631) موافمة امنٌة رلم  -والحراسة والكامٌرات الالسلكٌة ( 

 ةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌط21101116

حاتم وهدان و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع وتورٌد الزٌوت والشحوم البترولٌة والتصدٌر  -  41

تم 21101119وفً تارٌخ  410246والتوكٌالت التجارٌة وكبس وتورٌد خراطٌم هٌدرولٌن ومستلزماتها ،  سبك لٌدها برلم   

 طةتعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌ



 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

ماجد مكرم ؼالى و شرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع وتصدٌر وتورٌد المنتجات الجلدٌة والتوكٌالت  -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101119وفً تارٌخ  311129التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

رامى فتحى عبدالؽفار السٌد الشافعى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / التسوٌك العمارى ،  سبك لٌدها برلم    -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101119وفً تارٌخ  324026

وفً تارٌخ  324026رى ،  سبك لٌدها برلم   فتحً عبدالؽفار السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / التسوٌك العما -  43

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101119

رامى فتحً عبدالؽفار السٌد الشافعى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / التسوٌك العمارى ،  سبك لٌدها برلم    -  44

 ر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤش21101119ٌوفً تارٌخ  324026

االستٌراد والتصدٌر من نشاط الشركه ،  -مدام سو للمالبس الجاهزه سعاد ضاحً وشركاها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط  -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111وفً تارٌخ  259211سبك لٌدها برلم   

االستٌراد والتصدٌر من نشاط الشركه ،  -ركاها ، شركة تضامن  الؽاء نشاط مدام سو للمالبس الجاهزه سعاد ضاحً وش -  46

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ  259211سبك لٌدها برلم   

لمطاعم عمرو خطاب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / الامة وتشؽٌل كافة المنشات السٌاحٌه وادارة ا -  49

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  422120والكافترٌات وتمدٌم جمٌع انواع المشربات ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

صالح سٌد دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / الامة وتشؽٌل كافة المنشات السٌاحٌه وادارة المطاعم  -  41

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  422120ٌات وتمدٌم جمٌع انواع المشربات ،  سبك لٌدها برلم   والكافتر

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  305046خدمات تؽذٌه ،  سبك لٌدها برلم   -اسامه دمحم حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط  -  40

 تؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ ال21101111

وفً  305046خدمات تؽذٌه ،  سبك لٌدها برلم   -امام نورالدٌن امام دمحم معوض وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط  -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111تارٌخ 

وفً تارٌخ  305046،  سبك لٌدها برلم   خدمات تؽذٌه -اسامه دمحم حسن وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط  -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101111

وفً  305046خدمات تؽذٌه ،  سبك لٌدها برلم   -امام نورالدٌن امام دمحم معوض وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط  -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101111تارٌخ 

ٌوسؾ طلعت عطوان وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تعبئة مٌاه ؼازٌه ومرطبات وتجارة وتوزٌع المواد  -  53

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101115وفً تارٌخ  301114الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

النشاط لٌصبح / تعبئة مٌاه ؼازٌه ومرطبات وتجارة وتوزٌع المواد مٌنا طلعت عطوان وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل  -  54

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101115وفً تارٌخ  301114الؽذائٌه ،  سبك لٌدها برلم   

فً تارٌخ و 399291طارق حمدي وهٌبً محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستراد ،  سبك لٌدها برلم    -  55

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111

احمد حسن سٌد احمد وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى التصدٌر والتورٌدات العمومٌه باالخص المواد الؽذائٌه  -  56

الزراعٌه والمواد الكٌماوٌه ولطع ؼٌار واالسمده والمخصبات والمبٌدات والحبوب الزراعٌه واعالؾ الحٌوانات واالسمان واالالت 

وفً تارٌخ  300316السٌارات المستعمله وتورٌدها مع النشاط الرئٌسى للشركه والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111



 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 التصدٌر والتورٌدات العمومٌه باالخص المواد الؽذائٌه  احمد دمحم البرلى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط -  59

واالسمده والمخصبات والمبٌدات والحبوب الزراعٌه واعالؾ الحٌوانات واالسمان واالالت الزراعٌه والمواد الكٌماوٌه ولطع ؼٌار 

وفً تارٌخ  300316ها برلم   السٌارات المستعمله وتورٌدها مع النشاط الرئٌسى للشركه والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌد

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111

رشدي بمطر  مرلص ونشات رشدي بمطر ، شركة تضامن  استؽالل مصنع بالط بكافه انواعه ،  سبك لٌدها برلم    -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ  121959

نشات رشدي بمطر وصفوت رشدي بمطر ، شركة تضامن  استؽالل مصنع بالط بكافه انواعه ،  سبك لٌدها برلم    -  50

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ  121959

واعه ،  سبك رشدي بمطر مرلص والفى جورج ؼالً ونشات شدي بمطر ، شركة تضامن  استؽالل مصنع بالط بكافه ان -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ  121959لٌدها برلم   

هانى صفوت رشدى وامجد نشات رشدى وشركاهم )شركة مصنع بالط سان جورج( ، شركة تضامن  استؽالل مصنع بالط  -  61

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن تم21101111وفً تارٌخ  121959بكافه انواعه ،  سبك لٌدها برلم   

رشدى نشؤت  رشدى وشركاه ) شركة مصنع بالط سان جورج ، شركة تضامن  استؽالل مصنع بالط بكافه انواعه ،  سبك  -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ  121959لٌدها برلم   

 121959دي نشات ، شركة تضامن  استؽالل مصنع بالط بكافه انواعه ،  سبك لٌدها برلم   صفوت رشدي و امجد و رش -  63

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ 

ٌخ وفً تار 361321دمحم السٌد عثمان فرج وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط /االستٌراد و التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  64

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111

دمحم عبد الكرٌم عبد الؽنً وشركاه ، شركة تضامن  اضافه ؼرض للشركه /تصنٌع و تجارة و تعبئة و تؽلٌؾ اللوؾ و كافة  -  65

 التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101110وفً تارٌخ  359016المستلزمات المنزلٌه ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم عبد الكرٌم عبد الؽنى وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه ؼرض للشركه /تصنٌع و تجارة و تعبئة و تؽلٌؾ اللوؾ و كافة  -  66

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101110وفً تارٌخ  359016المستلزمات المنزلٌه ،  سبك لٌدها برلم   

ٌب موسً وشركاه/ الشركه المصرٌه السوٌسرٌه للخدمات ، توصٌة بسٌطة  ذالؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر لطٌؾ لب -  69

تم 21101110وفً تارٌخ  255593واصبح تورٌدات فندلٌه وعمومٌه فٌماعدا مجاالت العاٌه واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

العربٌه للتحكم االلى م / على عبد المادر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    الشركه -  61

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101110وفً تارٌخ  331106

ط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   الشركة العربٌة للتحكم االلى م/ على عبد المادر وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشا -  60

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101110وفً تارٌخ  331106

وفً  331106العربٌه للتحكم االلى م /على عبدالمادر  وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  91

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101110تارٌخ 

الشركه العربٌه للتحكم االلى م /على عبدالمادر  وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  91

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101110وفً تارٌخ  331106

الحربى سابما( ش م ، شركة مساهمة  اضافة نشاط /  63شركه حلوان للمعادن ؼٌر الحدٌدٌه و المنتجات الحدٌدٌه ) مصنع  -  92

مماوالت وتركٌب الكابالت والمواصالت الهوائٌة والمعزولة لنشاط الشركة انتاج الكابالت الهوائٌة ولوازمها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21101110وفً تارٌخ  121415



 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

شركه حلوان للصناعات ؼٌرالحدٌدٌه ، شركة مساهمة  اضافة نشاط / مماوالت وتركٌب الكابالت والمواصالت الهوائٌة  -  93

تم تعدٌل النشاط 21101110وفً تارٌخ  121415والمعزولة لنشاط الشركة انتاج الكابالت الهوائٌة ولوازمها ،  سبك لٌدها برلم   

 , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

طارق دمحم عبدالعزٌز وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / اعمال نظافة وتورٌدات عمومٌة ) دون مجاالت  -  94

, وصؾ  تم تعدٌل النشاط21101121وفً تارٌخ  416013الدعاٌة واالعالن ( ومكافحة حشرات وصٌانة ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

عصمت مٌرؼنً وشرٌكتها ، شركة تضامن  تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها وفما لبرامج  -  95

بٌع او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن -معٌنه وتنفٌذ ماٌتصل بها من نمل والامه وماٌلحك بها من خدمات

 -تشؽٌل وسائل النمل من ) برٌه  -ائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى على وس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21101121وفً تارٌخ  220351نهرٌه ( لنمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم    -جوٌه  -بحرٌه 

 شركة تضامن

، شركة تضامن  تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ  نٌفٌن وشرٌكتها -  96

بٌع او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل -ماٌتصل بها من نمل والامه وماٌلحك بها من خدمات

 -بحرٌه  -تشؽٌل وسائل النمل من ) برٌه  -حه وشركات النمل االخرى النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21101121وفً تارٌخ  220351نهرٌه ( لنمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم    -جوٌه 

 تضامن

عٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها وفما اصبح اورجادا تورز للسفر والسٌاحه ، شركة تضامن  تنظٌم رحالت سٌاحٌه جما -  99

بٌع او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز -لبرامج معٌنه وتنفٌذ ماٌتصل بها من نمل والامه وماٌلحك بها من خدمات

النمل من )  تشؽٌل وسائل -االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  220351نهرٌه ( لنمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم    -جوٌه  -بحرٌه  -برٌه 

 التؤشٌر:  شركة تضامن

عزت فاروق دٌاب عطٌه وشرٌكته ، شركة تضامن  تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها وفما  -  91

بٌع او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز -ج معٌنه وتنفٌذ ماٌتصل بها من نمل والامه وماٌلحك بها من خدماتلبرام

تشؽٌل وسائل النمل من )  -االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  220351لنمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم   نهرٌه (  -جوٌه  -بحرٌه  -برٌه 

 التؤشٌر:  شركة تضامن

اورجادا تورز للسفر والسٌاحه نٌفٌن ثابت ابراهٌم عبد الرحمن وشركاها ، شركة تضامن  تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او  -  90

بٌع او صرؾ تذاكر -ٌنه وتنفٌذ ماٌتصل بها من نمل والامه وماٌلحك بها من خدماتفردٌه داخل مصر او خارجها وفما لبرامج مع

السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل 

وفً تارٌخ  220351السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم    نهرٌه ( لنمل -جوٌه  -بحرٌه  -تشؽٌل وسائل النمل من ) برٌه  -االخرى 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101121

عصمت مٌرؼنً وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها وفما لبرامج  -  11

بٌع او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن -من خدماتمعٌنه وتنفٌذ ماٌتصل بها من نمل والامه وماٌلحك بها 

 -تشؽٌل وسائل النمل من ) برٌه  -على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21101121وفً تارٌخ  220351نهرٌه ( لنمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم    -جوٌه  -بحرٌه 

 توصٌة بسٌطة

نٌفٌن وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ  -  11

جز االماكن على وسائل بٌع او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وح-ماٌتصل بها من نمل والامه وماٌلحك بها من خدمات

 -بحرٌه  -تشؽٌل وسائل النمل من ) برٌه  -النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 21101121وفً تارٌخ  220351نهرٌه ( لنمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم    -جوٌه 

 بسٌطة



 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

اصبح اورجادا تورز للسفر والسٌاحه ، توصٌة بسٌطة  تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها وفما  -  12

بٌع او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز -لبرامج معٌنه وتنفٌذ ماٌتصل بها من نمل والامه وماٌلحك بها من خدمات

تشؽٌل وسائل النمل من )  -وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه وشركات النمل االخرى  االماكن على وسائل النمل المختلفه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  220351نهرٌه ( لنمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم    -جوٌه  -بحرٌه  -برٌه 

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

وصٌة بسٌطة  تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او فردٌه داخل مصر او خارجها وفما عزت فاروق دٌاب عطٌه وشرٌكته ، ت -  13

بٌع او صرؾ تذاكر السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز -لبرامج معٌنه وتنفٌذ ماٌتصل بها من نمل والامه وماٌلحك بها من خدمات

تشؽٌل وسائل النمل من )  -وشركات النمل االخرى  االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  220351نهرٌه ( لنمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم    -جوٌه  -بحرٌه  -برٌه 

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ٌة بسٌطة  تنظٌم رحالت سٌاحٌه جماعٌه او اورجادا تورز للسفر والسٌاحه نٌفٌن ثابت ابراهٌم عبد الرحمن وشركاها ، توص -  14

بٌع او صرؾ تذاكر -فردٌه داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنه وتنفٌذ ماٌتصل بها من نمل والامه وماٌلحك بها من خدمات

شركات النمل السفر وتٌسٌر نمل االمتعه وحجز االماكن على وسائل النمل المختلفه وكذلن الوكاله عن شركات الطٌران والمالحه و

وفً تارٌخ  220351نهرٌه ( لنمل السائحٌن ،  سبك لٌدها برلم    -جوٌه  -بحرٌه  -تشؽٌل وسائل النمل من ) برٌه  -االخرى 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101121

السٌارات وتوزٌعها بالعموله فمط ،  كار  خالد شاكر وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل الؽرض الى تصدٌر وتجاره  1فرست  -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101122وفً تارٌخ  213110سبك لٌدها برلم   

كار  خالد شاكر وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل الؽرض الى تصدٌر وتجاره السٌارات وتوزٌعها بالعموله فمط ،   1فرست  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101122وفً تارٌخ  213110سبك لٌدها برلم   

دمحم مرسً صدٌك وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت عامه متكامله وتورٌدات عمومٌه ) فٌماعدا  -  19

البناء بكافه انواعها واالوراق بكافه مجاالت الدعاٌه واالعالن ( وتورٌد المواد الكٌماوٌه ومشتماتها واالسمنت ومشتماته ومواد 

انواعها واالدوات الكهربائٌه وااللكترومٌكانٌكٌه وتورٌد الحدٌد بكافه انواعه واشكاله والمسامٌر بكافه انواعها واشكالها ومعدات 

لفات الؽٌر خطره بكافه واالت تشكٌل الحدٌد بكافه انواعها واشكالها وتورٌدات المعادن وتورٌد االالت والمعدات وتورٌد ونمل المخ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21101125وفً تارٌخ  211915انواعها والتصدٌر فٌماعدا الكمبٌوتر ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

االدوٌه -رإوؾ صبحى حبٌب روبٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تصنٌع لدى الؽٌروتعبئة وتوزٌع  وتورٌد االدوٌه البشرٌه  -  11

المطهرات -المكمالت الؽذائٌه -الزٌوت الطبٌعٌه والطبٌه والمستلزمات الطبٌه مستلزمات االسنان -مستحضرات التجمٌل -البٌطرٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21101125وفً تارٌخ  429005والكٌمٌاوٌات ) فٌما عدا توزٌع االدوٌه البشرٌه ( ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

سعٌد صالح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا الدعاٌه  -  10

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 21101125وفً تارٌخ  319014واالعالن ( واالستثمار العمارى ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا  هوٌدا على احمد على -  01

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21101125وفً تارٌخ  319014الدعاٌه واالعالن ( واالستثمار العمارى ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المٌام باعمال االستٌراد والتصدٌر ومدشه للحبوب محمود امٌن راشد وشركاه ، توصٌة  -  01

من  36وتصنٌع االعالؾ وخاماتها وخلط مركزات االعالؾ النباتٌه وبٌع مستلزمات المزارع والتوكٌالت التجارٌه ) فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 21101125وفً تارٌخ  414919( ،  سبك لٌدها برلم   6والمجموعه  10المجموعه 

 بسٌطة

شركه الظبً للمماوالت واالسكان المتمٌز ) الظبً ( ش .ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  اعمال المماوالت فى مجال البناء  -  02

لوحدات السكنٌة اعمال الوكاله والتعمٌر بما فى ذلن شراء االراضى والعمارات وتمسٌمها وبناء المساكن علٌها وتملٌن المحالت وا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التجارٌه للشركات االجنبٌه المتخصصه فى مجال البناء والتشٌد ومعدات البناء وٌجوز للشركه ان تكون لها ىمصلحه او تشترن باى 

ى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌه باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او ف

الخارخ كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌه ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة21101125وفً تارٌخ  293446لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  429113ٌطة  اضافه نشاط التوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   دمحم عادل الشعراوى وشركاه ، توصٌة بس -  03

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101126

الهدى  لمستحضرات التجمٌل و المستلزمات الطبٌة )دمحم عمر عبد النبى و شركاه( ، شركة تضامن  اتفك على ان ٌكون  -  04

وفً تارٌخ  300361ٌع االكسسوار والمستلزمات الطبٌه واخذ التوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   تجاره وب -ؼرض الشركه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101129

)الهدى لمستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه (عمرو المرسى عبد ربه الصباغ وشركاه ، شركة تضامن  اتفك على ان  -  05

وفً  300361تجاره وبٌع االكسسوار والمستلزمات الطبٌه واخذ التوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -كون ؼرض الشركه ٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101129تارٌخ 

بسٌطة  اتفك على ان ٌكون  الهدى  لمستحضرات التجمٌل و المستلزمات الطبٌة )دمحم عمر عبد النبى و شركاه( ، توصٌة -  06

وفً تارٌخ  300361تجاره وبٌع االكسسوار والمستلزمات الطبٌه واخذ التوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -ؼرض الشركه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101129

د ربه الصباغ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اتفك على ان )الهدى لمستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه (عمرو المرسى عب -  09

وفً  300361تجاره وبٌع االكسسوار والمستلزمات الطبٌه واخذ التوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -ٌكون ؼرض الشركه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101129تارٌخ 

ٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى /وضع و تشؽٌل العاب كهربائٌه و ؼٌر كهربائٌه على محمود ٌسن وشركائه ، توصٌة بس -  01

تم 21101129وفً تارٌخ  429101داخل الحدائك العامه و المتمٌزة و المتخصصه بجمهورٌة مصر العربٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

كائه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى /وضع و تشؽٌل العاب كهربائٌه و شركه محمود على محمود ٌسن و شر -  00

وفً تارٌخ  429101ؼٌر كهربائٌه داخل الحدائك العامه و المتمٌزة و المتخصصه بجمهورٌة مصر العربٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101129

وائل فإاد زكى و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط /االستثمار العمارى و بٌع و تجارة و تورٌد االعالؾ و صاالت  -  111

من  36الجٌم و مالهى االطفال و صاالت العاب االطفال )كٌدزارٌا( و التوكٌالت التجارٌة و االستٌراد و التصدٌر فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 21101129وفً تارٌخ  429691،  سبك لٌدها برلم    10و المجموعه  6المجموعه 

 بسٌطة

روتس لالتصاالت اسماعٌل احمد طلب وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تنفٌذ شبكات تلٌفون محمول ما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته  -  111

 ل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعد21101121ٌوفً تارٌخ  394191،  سبك لٌدها برلم   

شركه روتس لالتصاالت حنان السٌد احمد مصطفً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تنفٌذ شبكات تلٌفون محمول ما عدا  -  112

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101121وفً تارٌخ  394191الكمبٌوتر ومستلزماته ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  411343االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   -هشام محسن بهجت وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط  -  113

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101120

د ) فٌما عدا عادل عبد الرازق وشركاه ، توصٌة بسٌطة  كل اعمال تورٌد وتركٌب وصٌانة وخدمات المصاعد واالستٌرا -  114

( والتصدٌر وتصنٌع وتشكٌل المعادن وتصنٌع مهمات المصاعد ،  سبك لٌدها برلم    10والمجموعه 6من المجموعه 36الفمره 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21101120وفً تارٌخ  351506



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصٌانة وخدمات المصاعد واالستٌراد ) فٌما عدا  عادل عبد الرازق وشركاه ، شركة تضامن  كل اعمال تورٌد وتركٌب -  115

( والتصدٌر وتصنٌع وتشكٌل المعادن وتصنٌع مهمات المصاعد ،  سبك لٌدها برلم    10والمجموعه 6من المجموعه 36الفمره 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21101120وفً تارٌخ  351506

 ــــــــــــــــــــــ    

 لشركة   نوع ا  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21101111وفً تارٌخ  416501احمد ضٌؾ  وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21101111وفً تارٌخ  416501سبك لٌدها برلم   احمد ضٌؾ  وشرٌكه ،  -  2

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21101111وفً تارٌخ  414454سامٌه حامد وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  3

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101111وفً تارٌخ  414454، سبك لٌدها برلم   ممدوح سراج الدٌن عبد الحمٌد وشرٌكته  -  4

 وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

نٌو للتسوٌك العمارى وادارة المشروعات ) عز الدٌن مصطفى دمحم وشرٌكه ابراهٌم مصطفى دمحم ( ، سبك لٌدها برلم    -  5

 , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل الكٌان المانونى21101111وفً تارٌخ  313960

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21101111وفً تارٌخ  313960ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

نى  , وصؾ التؤشٌر: تم تعدٌل الكٌان المانو21101115وفً تارٌخ  311942دمحم ممدوح هٌكل وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  9

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21101115وفً تارٌخ  311942ممدوح دمحم دمحم هٌكل وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التؤشٌر: شركة تضامن

, وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل الكٌان المانونى 21101115وفً تارٌخ  311942دمحم ممدوح هٌكل وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  0

 شركة تضامن

وفً تارٌخ  116406ورثه المرحوم السٌد عفٌفً ؼنٌم فاطمه دمحم مصطفً ؼنٌم وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن21101115

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21101115تارٌخ وفً  116406ابراهٌم سٌد عفٌفى ؼنٌم و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 التؤشٌر: شركة تضامن



 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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21101121وفً تارٌخ  249161ماهر رٌاض وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  12

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21101121وفً تارٌخ  249161نادٌة سعد لطفى وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  13

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21101121وفً تارٌخ  249161ماهر رٌاض وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  14

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101122 وفً تارٌخ 241411سمٌر حبٌب مٌخائٌل ونادٌه شفٌك ؼبلاير ، سبك لٌدها برلم    -  15

 وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21101122وفً تارٌخ  241411نشؤت جرجس و سمٌر مترى و شركائهم ، سبك لٌدها برلم    -  16

 وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21101122وفً تارٌخ  241411سمٌر حبٌب ومرعً مٌخائٌل ، سبك لٌدها برلم    -  19

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 21101122وفً تارٌخ  241411سمٌر حبٌب مٌخائٌل ونشؤت البرماوى وسمٌر مترى ، سبك لٌدها برلم    -  11

 شٌر: شركة تضامنالمانونى  , وصؾ التؤ

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21101122وفً تارٌخ  241411نشؤت جرجس وسمٌر مترى ، سبك لٌدها برلم    -  10

 التؤشٌر: شركة تضامن

وفً تارٌخ  300361الهدى  لمستحضرات التجمٌل و المستلزمات الطبٌة )دمحم عمر عبد النبى و شركاه( ، سبك لٌدها برلم    -  21

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة21101129

 300361)الهدى لمستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه (عمرو المرسى عبد ربه الصباغ وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  21

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة21101129وفً تارٌخ 

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: احمد ضٌؾ  وشرٌكه 416501شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  1

الى: احمد ضٌؾ   416501 توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  21101111،  فى تارٌخ :   -  2

 وشرٌكه

الى: ممدوح سراج الدٌن  414454شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  3

 عبد الحمٌد وشرٌكته

ى: ممدوح سراج الدٌن ال 414454توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  4

 عبد الحمٌد وشرٌكته

الى: دمحم رمضان دسولى  303191توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  5

 وشركاه



 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

احمد عاطؾ مهدى الى:  424036شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  6

 وشرٌكته

 الى: اكرم الدوٌن وشركاه 351329شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  9

الى: سعٌد دمحم رمضان  141590شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101114،  فى تارٌخ :   -  1

 دمحم دمحموعدلى 

الى: شرٌؾ دمحم فتحى  319409توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101114،  فى تارٌخ :   -  0

 محمود وشركاه

الى: اشرؾ فوزى  319099توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101114،  فى تارٌخ :   -  11

 هابراهٌم وشركا

الى: سعد ٌوسؾ كامل  255493توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101114،  فى تارٌخ :   -  11

 وشرٌكته

الى: ورثة برتا جرجس  214122توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101115،  فى تارٌخ :   -  12

 بشارة وشركاةعوض وعنهم / شرٌؾ حنا 

الى: دمحم ممدوح هٌكل  311942شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101115،  فى تارٌخ :   -  13

 وشركاه

الى: دمحم ممدوح هٌكل  311942توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101115،  فى تارٌخ :   -  14

 وشركاه

الى: الشركه االٌطالٌه  309562شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101116،  فى تارٌخ :   -  15

 روبرت ادوار سارى وشرٌكته-للتورٌدات والتصدٌر والخدمات البترولٌه 

الى: حسن عبدالؽفار دمحم  414201برلم  توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة  21101116،  فى تارٌخ :   -  16

 وشركاءه

الى: شركة م /  اسامة  414293توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101116،  فى تارٌخ :   -  19

 ولٌم شهات و شركاه

 الى: مراد حنس وشركاه 203056ة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد  21101116،  فى تارٌخ :   -  11

الى: شركه الفطاٌرى  422421شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101119،  فى تارٌخ :   -  10

 لتجاره االحذٌه

الى: مصنع االتحاد  243203شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101119،  فى تارٌخ :   -  21

 العربً للزجاج والبللور ) ابناء صبح على حسن الجنٌدى (

الى: مصنع االتحاد  243203توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101119،  فى تارٌخ :   -  21

 العربً للزجاج والبللور ) ابناء صبح على حسن الجنٌدى (

الى: مصنع االتحاد  243203توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101119،  فى تارٌخ :   -  22

 العربً للزجاج والبللور ) ابناء صبح على حسن الجنٌدى (

الى: امٌر عماد شكرى  146209توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101119،  فى تارٌخ :   -  23

 وشرٌكته



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: عمرو خطاب  422120توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  24

 وشركاه

الى: بابا رازى  201561ة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌط  21101115،  فى تارٌخ :   -  25

 للمصاعد حسن دمحم حسنٌن وشركاه

الى: مٌنا طلعت عطوان  301114شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101115،  فى تارٌخ :   -  26

 وشركاه

الى: احمد حسن سٌد  300316ٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بس  21101111،  فى تارٌخ :   -  29

 احمد وشرٌكٌه

الى: دمحم ابراهٌم  312194شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101110،  فى تارٌخ :   -  21

 عبدالرازق و شركاه

الى: دمحم ابراهٌم  312194تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن    21101110،  فى تارٌخ :   -  20

 عبدالرازق و شركاه

الى: دمحم ابراهٌم  312194توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101110،  فى تارٌخ :   -  31

 عبدالرازق و شركاه

الى: دمحم ابراهٌم  312194تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   توصٌة بسٌطة  21101110،  فى تارٌخ :   -  31

 عبدالرازق و شركاه

الى: دمحم ابراهٌم  312194توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101110،  فى تارٌخ :   -  32

 عبدالرازق و شركاه

الى: دمحم ابراهٌم  312194طة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌ  21101110،  فى تارٌخ :   -  33

 عبدالرازق و شركاه

الى: عبداللطٌؾ احمد  416123توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101110،  فى تارٌخ :   -  34

 على وشركاة

الى: ماهر رٌاض  249161تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة   21101121،  فى تارٌخ :   -  35

 وشرٌكته

الى: ماهر رٌاض  249161شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  36

 وشرٌكته

الى: ماهر رٌاض  249161ركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الش  21101121،  فى تارٌخ :   -  39

 وشرٌكته

الى: عبد الكرٌم عبد  369554توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  31

 الكرٌم دمحم عبد هللا وشركاه

الى: عبد الكرٌم عبد  369554ركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الش  21101121،  فى تارٌخ :   -  30

 الكرٌم دمحم عبد هللا وشركاه

الى: عبد الكرٌم عبد  369554شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101121،  فى تارٌخ :   -  41

 الكرٌم دمحم عبد هللا وشركاه

الى: امٌر احمد فإاد  191112م التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  ت  21101121،  فى تارٌخ :   -  41

 عبدالسالم وشرٌكٌه
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الى: نشؤت جرجس  241411توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101122،  فى تارٌخ :   -  42

 وسمٌر مترى

الى: نشؤت جرجس  241411ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤش  21101122،  فى تارٌخ :   -  43

 وسمٌر مترى

الى: نشؤت جرجس  241411شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101122،  فى تارٌخ :   -  44

 وسمٌر مترى

الى: دمحم سلٌمان  312115الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة  21101125،  فى تارٌخ :   -  45

 عبدالؽفار وشرٌكه عبدالؽفار سلٌمان

الى: هوٌدا على احمد  319014توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101125،  فى تارٌخ :   -  46

 على وشركاه

الى: ورثة المرحوم  413211ل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌ  21101126،  فى تارٌخ :   -  49

 محمود جوهر المائد عبد المنعم عبد الرحمن وشركاه )  مصنع المائد للصناعات البالستٌكٌه ( -جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن 

الى: شركه محمود على  429101توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101129،  فى تارٌخ :   -  41

 محمود ٌسن و شركائه

الى: )الهدى  300361توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101129،  فى تارٌخ :   -  40

 لمستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه (عمرو المرسى عبد ربه الصباغ وشركاه

الى: )الهدى  300361شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101129،  فى تارٌخ :   -  51

 لمستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه (عمرو المرسى عبد ربه الصباغ وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

االداره والتولٌع ٌكون  -راج الدٌن عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ممدوح س -  1

ممدوح سراج الدٌن عبد الحمٌد وله فى سبٌل ذلن كافه السلطات والصالحٌات -حك التولٌع منفردا للشرٌن االول المتضامن السٌد 

مال التى تصدر منه بعنوان الشركه وباسمها وٌشمل هذا الحك التعامل امام جمٌع لتحمٌك ؼرض الشركه شرط ان تكون كافه االع

الجهات الحكومٌه وؼٌرها وتمثٌل الشركه امام الهٌئات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والمإسسات والشركات واالفراد والبنون وفى جمٌع 

 414454برلم       21101111ذكر ، تارٌخ : المعامالت البنكٌه وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

االداره والتولٌع ٌكون  -ممدوح سراج الدٌن عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  2

والصالحٌات  ممدوح سراج الدٌن عبد الحمٌد وله فى سبٌل ذلن كافه السلطات-حك التولٌع منفردا للشرٌن االول المتضامن السٌد 

لتحمٌك ؼرض الشركه شرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركه وباسمها وٌشمل هذا الحك التعامل امام جمٌع 

الجهات الحكومٌه وؼٌرها وتمثٌل الشركه امام الهٌئات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والمإسسات والشركات واالفراد والبنون وفى جمٌع 

 414454برلم       21101111ه وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : المعامالت البنكٌ

االداره والتولٌع ٌكون  -ممدوح سراج الدٌن عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  3

ح سراج الدٌن عبد الحمٌد وله فى سبٌل ذلن كافه السلطات والصالحٌات ممدو-حك التولٌع منفردا للشرٌن االول المتضامن السٌد 

لتحمٌك ؼرض الشركه شرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركه وباسمها وٌشمل هذا الحك التعامل امام جمٌع 

والشركات واالفراد والبنون وفى جمٌع  الجهات الحكومٌه وؼٌرها وتمثٌل الشركه امام الهٌئات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والمإسسات

 414454برلم       21101111المعامالت البنكٌه وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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االداره والتولٌع ٌكون  -ممدوح سراج الدٌن عبد الحمٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  4

ممدوح سراج الدٌن عبد الحمٌد وله فى سبٌل ذلن كافه السلطات والصالحٌات -حك التولٌع منفردا للشرٌن االول المتضامن السٌد 

لتحمٌك ؼرض الشركه شرط ان تكون كافه االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركه وباسمها وٌشمل هذا الحك التعامل امام جمٌع 

الشركه امام الهٌئات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والمإسسات والشركات واالفراد والبنون وفى جمٌع  الجهات الحكومٌه وؼٌرها وتمثٌل

 414454برلم       21101111المعامالت البنكٌه وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       21101111لم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم احمد دمحم رٌاض احمد  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واست -  5

416501 

برلم       21101111دمحم احمد دمحم رٌاض احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  6

416501 

برلم       21101111دمحم احمد دمحم رٌاض احمد  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  9

416501 

برلم       21101111دمحم احمد دمحم رٌاض احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1

416501 

برلم       21101111عالء الدٌن سٌد رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  0

416501 

برلم       21101111الء الدٌن سٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ع -  11

416501 

    21101111احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  11

 416501برلم   

    21101111د ضٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد دمحم رٌاض احم -  12

 416501برلم   

    21101111احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  13

 416501برلم   

    21101111ٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ  توصٌة بس -  14

 416501برلم   

برلم       21101111عالء الدٌن سٌد رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  15

416501 

برلم       21101111ارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عالء الدٌن سٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخ -  16

416501 

برلم       21101111طاهر الجالى طاهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  19

416501 

برلم       21101111، تارٌخ : طاهر الجالى طاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله  -  11

416501 

برلم       21101111طاهر الجالى طاهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  10

416501 

  برلم     21101111طاهر الجالى طاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  21

416501 
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برلم       21101111دمحم احمد دمحم رٌاض احمد  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  21

416501 

برلم       21101111دمحم احمد دمحم رٌاض احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  22

416501 

برلم       21101111رٌاض احمد  شركة تضامن  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  دمحم احمد دمحم -  23

416501 

برلم       21101111دمحم احمد دمحم رٌاض احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  24

416501 

برلم       21101111عالء الدٌن سٌد رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  25

416501 

برلم       21101111عالء الدٌن سٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  26

416501 

    21101111ض احمد ضٌؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد دمحم رٌا -  29

 416501برلم   

    21101111احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  21

 416501برلم   

    21101111ة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ  شرك -  20

 416501برلم   

    21101111احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  31

 416501برلم   

برلم       21101111ٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عالء الدٌن سٌد رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شر -  31

416501 

برلم       21101111عالء الدٌن سٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  32

416501 

برلم       21101111افه حموله ، تارٌخ : طاهر الجالى طاهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم ك -  33

416501 

برلم       21101111طاهر الجالى طاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  34

416501 

برلم       21101111طاهر الجالى طاهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  35

416501 

برلم       21101111طاهر الجالى طاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  36

416501 

دمحم احمد دمحم رٌاض احمد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول المتضامن السٌد /  -  39

 رٌاض احمد ضٌؾ منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن ومباشره كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه احمد دمحم

ومخاطبه كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه من الجهات المعتمده لاللراض وفتح الحسابات 

لى كافه عمود البٌع والشراء والمماوله وحك البٌع والرهن لالصول الثابته بما ٌضمن حسن بالبنون ولبتولٌع على الشٌكات والتولٌع ع

 416501برلم       21101111سٌر العمل بالشركه وٌجوز له تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌخ : 
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االول المتضامن السٌد /  دمحم احمد دمحم رٌاض احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن -  31

احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن ومباشره كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه 

ومخاطبه كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه من الجهات المعتمده لاللراض وفتح الحسابات 

لبتولٌع على الشٌكات والتولٌع على كافه عمود البٌع والشراء والمماوله وحك البٌع والرهن لالصول الثابته بما ٌضمن حسن بالبنون و

 416501برلم       21101111سٌر العمل بالشركه وٌجوز له تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

داره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول المتضامن السٌد / دمحم احمد دمحم رٌاض احمد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل اال -  30

احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن ومباشره كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه 

لراض وفتح الحسابات ومخاطبه كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه من الجهات المعتمده لال

بالبنون ولبتولٌع على الشٌكات والتولٌع على كافه عمود البٌع والشراء والمماوله وحك البٌع والرهن لالصول الثابته بما ٌضمن حسن 

 416501برلم       21101111سٌر العمل بالشركه وٌجوز له تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول المتضامن السٌد / دمحم احمد دمحم رٌاض احمد  تو -  41

احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن ومباشره كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه 

ئتمانٌه من الجهات المعتمده لاللراض وفتح الحسابات ومخاطبه كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والحصول على التسهٌالت اال

بالبنون ولبتولٌع على الشٌكات والتولٌع على كافه عمود البٌع والشراء والمماوله وحك البٌع والرهن لالصول الثابته بما ٌضمن حسن 

 416501برلم       21101111سٌر العمل بالشركه وٌجوز له تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

عالء الدٌن سٌد رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول المتضامن  -  41

السٌد / احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن ومباشره كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه 

ٌر حكومٌه والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه من الجهات المعتمده لاللراض وفتح الحسابات ومخاطبه كافه الجهات الحكومٌه والؽ

بالبنون ولبتولٌع على الشٌكات والتولٌع على كافه عمود البٌع والشراء والمماوله وحك البٌع والرهن لالصول الثابته بما ٌضمن حسن 

 416501برلم       21101111خ : سٌر العمل بالشركه وٌجوز له تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌ

عالء الدٌن سٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول المتضامن  -  42

ه السٌد / احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن ومباشره كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشرك

ومخاطبه كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه من الجهات المعتمده لاللراض وفتح الحسابات 

بالبنون ولبتولٌع على الشٌكات والتولٌع على كافه عمود البٌع والشراء والمماوله وحك البٌع والرهن لالصول الثابته بما ٌضمن حسن 

 416501برلم       21101111ه وٌجوز له تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌخ : سٌر العمل بالشرك

احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول  -  43

افه السلطات الالزمه لتحمٌك المتضامن السٌد / احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن ومباشره ك

ؼرض الشركه ومخاطبه كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه من الجهات المعتمده لاللراض 

لثابته وفتح الحسابات بالبنون ولبتولٌع على الشٌكات والتولٌع على كافه عمود البٌع والشراء والمماوله وحك البٌع والرهن لالصول ا

 416501برلم       21101111بما ٌضمن حسن سٌر العمل بالشركه وٌجوز له تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول  -  44

وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن ومباشره كافه السلطات الالزمه لتحمٌك المتضامن السٌد / احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ منفردا 

ؼرض الشركه ومخاطبه كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه من الجهات المعتمده لاللراض 

ء والمماوله وحك البٌع والرهن لالصول الثابته وفتح الحسابات بالبنون ولبتولٌع على الشٌكات والتولٌع على كافه عمود البٌع والشرا

 416501برلم       21101111بما ٌضمن حسن سٌر العمل بالشركه وٌجوز له تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول  -  45

ٌد / احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن ومباشره كافه السلطات الالزمه لتحمٌك المتضامن الس

ؼرض الشركه ومخاطبه كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه من الجهات المعتمده لاللراض 

والتولٌع على كافه عمود البٌع والشراء والمماوله وحك البٌع والرهن لالصول الثابته  وفتح الحسابات بالبنون ولبتولٌع على الشٌكات

 416501برلم       21101111بما ٌضمن حسن سٌر العمل بالشركه وٌجوز له تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

لٌع لتصبح / للشرٌن االول احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتو -  46

المتضامن السٌد / احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن ومباشره كافه السلطات الالزمه لتحمٌك 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ؼرض الشركه ومخاطبه كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه من الجهات المعتمده لاللراض 

الحسابات بالبنون ولبتولٌع على الشٌكات والتولٌع على كافه عمود البٌع والشراء والمماوله وحك البٌع والرهن لالصول الثابته وفتح 

 416501برلم       21101111بما ٌضمن حسن سٌر العمل بالشركه وٌجوز له تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

و شرٌن متخارج  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول المتضامن عالء الدٌن سٌد رمضان  شركة تضامن  مدٌر  -  49

السٌد / احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن ومباشره كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه 

ه من الجهات المعتمده لاللراض وفتح الحسابات ومخاطبه كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والحصول على التسهٌالت االئتمانٌ

بالبنون ولبتولٌع على الشٌكات والتولٌع على كافه عمود البٌع والشراء والمماوله وحك البٌع والرهن لالصول الثابته بما ٌضمن حسن 

 416501برلم       21101111سٌر العمل بالشركه وٌجوز له تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

الدٌن سٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول المتضامن عالء  -  41

السٌد / احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن ومباشره كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه 

مٌه والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه من الجهات المعتمده لاللراض وفتح الحسابات ومخاطبه كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكو

بالبنون ولبتولٌع على الشٌكات والتولٌع على كافه عمود البٌع والشراء والمماوله وحك البٌع والرهن لالصول الثابته بما ٌضمن حسن 

 416501برلم       21101111سٌر العمل بالشركه وٌجوز له تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

طاهر الجالى طاهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول المتضامن السٌد  -  40

/ احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن ومباشره كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه 

افه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه من الجهات المعتمده لاللراض وفتح الحسابات ومخاطبه ك

بالبنون ولبتولٌع على الشٌكات والتولٌع على كافه عمود البٌع والشراء والمماوله وحك البٌع والرهن لالصول الثابته بما ٌضمن حسن 

 416501برلم       21101111تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌخ : سٌر العمل بالشركه وٌجوز له 

طاهر الجالى طاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول المتضامن السٌد  -  51

زمه لتحمٌك ؼرض الشركه / احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن ومباشره كافه السلطات الال

ومخاطبه كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه من الجهات المعتمده لاللراض وفتح الحسابات 

حسن بالبنون ولبتولٌع على الشٌكات والتولٌع على كافه عمود البٌع والشراء والمماوله وحك البٌع والرهن لالصول الثابته بما ٌضمن 

 416501برلم       21101111سٌر العمل بالشركه وٌجوز له تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

طاهر الجالى طاهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول المتضامن السٌد  -  51

ذلن ومباشره كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه  / احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ

ومخاطبه كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه من الجهات المعتمده لاللراض وفتح الحسابات 

الرهن لالصول الثابته بما ٌضمن حسن بالبنون ولبتولٌع على الشٌكات والتولٌع على كافه عمود البٌع والشراء والمماوله وحك البٌع و

 416501برلم       21101111سٌر العمل بالشركه وٌجوز له تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

طاهر الجالى طاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌن االول المتضامن السٌد  -  52

منفردا وال ٌعتد باى تولٌع خالؾ ذلن ومباشره كافه السلطات الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه  / احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ

ومخاطبه كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والحصول على التسهٌالت االئتمانٌه من الجهات المعتمده لاللراض وفتح الحسابات 

ع والشراء والمماوله وحك البٌع والرهن لالصول الثابته بما ٌضمن حسن بالبنون ولبتولٌع على الشٌكات والتولٌع على كافه عمود البٌ

 416501برلم       21101111سٌر العمل بالشركه وٌجوز له تعٌٌن مدٌر للشركه ، تارٌخ : 

دمحم احمد دمحم رٌاض احمد  شركة تضامن  شرٌن موصى  بموجب توكٌل رسمى وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما  -  53

 416501برلم       21101111ذكر ، تارٌخ : 

دمحم احمد دمحم رٌاض احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  بموجب توكٌل رسمى وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما  -  54

 416501برلم       21101111كر ، تارٌخ : ذ

دمحم احمد دمحم رٌاض احمد  شركة تضامن  شرٌن موصى  بموجب توكٌل رسمى وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما  -  55

 416501برلم       21101111ذكر ، تارٌخ : 

مى وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما دمحم احمد دمحم رٌاض احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  بموجب توكٌل رس -  56

 416501برلم       21101111ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عالء الدٌن سٌد رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  بموجب توكٌل رسمى وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او  -  59

 416501برلم       21101111بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  بموجب توكٌل رسمى وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او   عالء الدٌن سٌد رمضان -  51

 416501برلم       21101111بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  بموجب توكٌل رسمى وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او  -  50

 416501برلم       21101111بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  بموجب توكٌل رسمى وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او  -  61

 416501برلم       21101111بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مى وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  بموجب توكٌل رس -  61

 416501برلم       21101111بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد دمحم رٌاض احمد ضٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  بموجب توكٌل رسمى وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او  -  62

 416501برلم       21101111بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  بموجب توكٌل رسمى وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او عالء الدٌن سٌد رم -  63

 416501برلم       21101111بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عالء الدٌن سٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  بموجب توكٌل رسمى وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او  -  64

 416501برلم       21101111بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

طاهر الجالى طاهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  بموجب توكٌل رسمى وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما  -  65

 416501برلم       21101111ذكر ، تارٌخ : 

وكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما طاهر الجالى طاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  بموجب توكٌل رسمى وله حك ت -  66

 416501برلم       21101111ذكر ، تارٌخ : 

طاهر الجالى طاهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  بموجب توكٌل رسمى وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما  -  69

 416501برلم       21101111ذكر ، تارٌخ : 

و شرٌن متخارج  بموجب توكٌل رسمى وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما  طاهر الجالى طاهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  61

 416501برلم       21101111ذكر ، تارٌخ : 

وحتى نهاٌة مدة المجلس  2110/9/1اتبارا من  -محمود سامح سعد الدٌن سالم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر متفرغ  -  60

 16برلم       21101111، تارٌخ :  2121/1/29الحالى فى 

وحتى نهاٌة مدة المجلس  2110/9/1اتبارا من  -محمود سامح سعد الدٌن سالم  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر متفرغ  -  91

 16برلم       21101111، تارٌخ :  2121/1/29الحالى فى 

وحتى نهاٌة مدة المجلس  2110/9/1اتبارا من  -اسامة زهران زهران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ  -  91

 16برلم       21101111، تارٌخ :  2121/1/29الحالى فى 

وحتى نهاٌة مدة المجلس  2110/9/1اتبارا من  -اسامة زهران زهران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ  -  92

 16برلم       21101111، تارٌخ :  2121/1/29الحالى فى 

وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى  2110/9/1اتبارا من  -د نصار  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر متفرغ سمٌر حنفى سٌ -  93

 16برلم       21101111، تارٌخ :  2121/1/29فى 

وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى  2110/9/1اتبارا من  -سمٌر حنفى سٌد نصار  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر متفرغ  -  94

 16برلم       21101111، تارٌخ :  2121/1/29فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2110/9/1اتبارا من  -رٌهام خلٌل سٌد  شركة مساهمة  تحمٌل  ؼٌر متفرغ  -  95

 16برلم       21101111، تارٌخ :  2121/1/29

وحتى نهاٌة مدة المجلس الحالى فى  2110/9/1اتبارا من  -رٌهام خلٌل سٌد  شركة مساهمة  تحمٌل  ؼٌر متفرغ  -  96

 16برلم       21101111، تارٌخ :  2121/1/29

وحتى نهاٌة مدة  2110/9/1اتبارا من  -عادلة دمحم عبدالسالم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ  -  99

 16برلم       21101111، تارٌخ :  2121/1/29المجلس الحالى فى 

وحتى نهاٌة مدة  2110/9/1اتبارا من  - عبدالسالم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ عادلة دمحم -  91

 16برلم       21101111، تارٌخ :  2121/1/29المجلس الحالى فى 

ة وحتى نهاٌة مد 2110/9/1اتبارا من  -هالة ٌوسؾ ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ؼٌر متفرغ  -  90

 16برلم       21101111، تارٌخ :  2121/1/29المجلس الحالى فى 

وحتى نهاٌة مدة  2110/9/1اتبارا من  -هالة ٌوسؾ ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  ؼٌر متفرغ  -  11

 16برلم       21101111، تارٌخ :  2121/1/29المجلس الحالى فى 

    21101111م  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون االدارٌة والموارد البشرٌة ، تارٌخ : محمود سامح سعد الدٌن سال -  11

 16برلم   

    21101111محمود سامح سعد الدٌن سالم  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون االدارٌة والموارد البشرٌة ، تارٌخ :  -  12

 16برلم   

    21101111اسامة زهران زهران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون االدارٌة والموارد البشرٌة ، تارٌخ :  -  13

 16برلم   

    21101111اسامة زهران زهران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون االدارٌة والموارد البشرٌة ، تارٌخ :  -  14

 16برلم   

برلم       21101111د نصار  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون االدارٌة والموارد البشرٌة ، تارٌخ : سمٌر حنفى سٌ -  15

16 

برلم       21101111سمٌر حنفى سٌد نصار  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون االدارٌة والموارد البشرٌة ، تارٌخ :  -  16

16 

 16برلم       21101111شئون االدارٌة والموارد البشرٌة ، تارٌخ : رٌهام خلٌل سٌد  شركة مساهمة  تحمٌل  لل -  19

 16برلم       21101111رٌهام خلٌل سٌد  شركة مساهمة  تحمٌل  للشئون االدارٌة والموارد البشرٌة ، تارٌخ :  -  11

    21101111البشرٌة ، تارٌخ :  عادلة دمحم عبدالسالم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للشئون االدارٌة والموارد -  10

 16برلم   

    21101111عادلة دمحم عبدالسالم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للشئون االدارٌة والموارد البشرٌة ، تارٌخ :  -  01

 16برلم   

    21101111شرٌة ، تارٌخ : هالة ٌوسؾ ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون االدارٌة والموارد الب -  01

 16برلم   

    21101111هالة ٌوسؾ ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  للشئون االدارٌة والموارد البشرٌة ، تارٌخ :  -  02

 16برلم   

 16برلم       21101111محمود سامح سعد الدٌن سالم  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  03



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16برلم       21101111محمود سامح سعد الدٌن سالم  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  04

 16برلم       21101111اسامة زهران زهران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  05

 16 برلم      21101111اسامة زهران زهران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  06

 16برلم       21101111سمٌر حنفى سٌد نصار  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  09

 16برلم       21101111سمٌر حنفى سٌد نصار  شركة مساهمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  01

 16برلم       21101111رٌهام خلٌل سٌد  شركة مساهمة  تحمٌل   ، تارٌخ :  -  00

 16برلم       21101111م خلٌل سٌد  شركة مساهمة  تحمٌل   ، تارٌخ : رٌها -  111

 16برلم       21101111عادلة دمحم عبدالسالم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  111

 16برلم       21101111عادلة دمحم عبدالسالم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  112

 16برلم       21101111هالة ٌوسؾ ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  113

 16برلم       21101111هالة ٌوسؾ ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب   ، تارٌخ :  -  114

 16برلم       21101111العاملٌن ، تارٌخ : محمود سامح سعد الدٌن سالم  شركة مساهمة  عضو منتدب  منتخب من  -  115

 16برلم       21101111محمود سامح سعد الدٌن سالم  شركة مساهمة  عضو منتدب  منتخب من العاملٌن ، تارٌخ :  -  116

 16برلم       21101111اسامة زهران زهران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب من العاملٌن ، تارٌخ :  -  119

 16برلم       21101111اسامة زهران زهران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منتخب من العاملٌن ، تارٌخ :  -  111

 16برلم       21101111سمٌر حنفى سٌد نصار  شركة مساهمة  عضو منتدب  منتخب من العاملٌن ، تارٌخ :  -  110

 16برلم       21101111نتخب من العاملٌن ، تارٌخ : سمٌر حنفى سٌد نصار  شركة مساهمة  عضو منتدب  م -  111

 16برلم       21101111رٌهام خلٌل سٌد  شركة مساهمة  تحمٌل  منتخب من العاملٌن ، تارٌخ :  -  111

 16برلم       21101111رٌهام خلٌل سٌد  شركة مساهمة  تحمٌل  منتخب من العاملٌن ، تارٌخ :  -  112

 16برلم       21101111عادلة دمحم عبدالسالم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتخب من العاملٌن ، تارٌخ :  -  113

 16برلم       21101111عادلة دمحم عبدالسالم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  منتخب من العاملٌن ، تارٌخ :  -  114

برلم       21101111مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  منتخب من العاملٌن ، تارٌخ :  هالة ٌوسؾ ابراهٌم  شركة -  115

16 

برلم       21101111هالة ٌوسؾ ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  منتخب من العاملٌن ، تارٌخ :  -  116

16 

 16برلم       21101111للجنه النمابٌه ، تارٌخ : محمود سامح سعد الدٌن سالم  شركة مساهمة  عضو منتدب  رئٌس ا -  119

 16برلم       21101111محمود سامح سعد الدٌن سالم  شركة مساهمة  عضو منتدب  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  111

 16برلم       21101111اسامة زهران زهران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  110

 16برلم       21101111اسامة زهران زهران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  121
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16برلم       21101111سمٌر حنفى سٌد نصار  شركة مساهمة  عضو منتدب  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  121

 16برلم       21101111اهمة  عضو منتدب  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ : سمٌر حنفى سٌد نصار  شركة مس -  122

 16برلم       21101111رٌهام خلٌل سٌد  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  123

 16   برلم    21101111رٌهام خلٌل سٌد  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  124

 16برلم       21101111عادلة دمحم عبدالسالم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  125

 16برلم       21101111عادلة دمحم عبدالسالم رجب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  126

برلم       21101111براهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ : هالة ٌوسؾ ا -  129

16 

برلم       21101111هالة ٌوسؾ ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة منتخب  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  121

16 

ن  اضافة الى بند االدارة والتولٌع / حك االلتراض من البنون والتولٌع اشرؾ لبٌب ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  120

على عمود الرهن االبتدائٌه والنهائٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن اشرؾ لبٌب ٌوسؾ وطارق اشرؾ لبٌب ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ، 

 411691برلم       21101111تارٌخ : 

شرٌن  اضافة الى بند االدارة والتولٌع / حك االلتراض من البنون والتولٌع اشرؾ لبٌب ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  131

على عمود الرهن االبتدائٌه والنهائٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن اشرؾ لبٌب ٌوسؾ وطارق اشرؾ لبٌب ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ، 

 411691برلم       21101111تارٌخ : 

و شرٌن  اضافة الى بند االدارة والتولٌع / حك االلتراض من البنون والتولٌع  اشرؾ لبٌب ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  131

على عمود الرهن االبتدائٌه والنهائٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن اشرؾ لبٌب ٌوسؾ وطارق اشرؾ لبٌب ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ، 

 411691برلم       21101111تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  اضافة الى بند االدارة والتولٌع / حك االلتراض من البنون والتولٌع اشرؾ لبٌب ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  م -  132

على عمود الرهن االبتدائٌه والنهائٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن اشرؾ لبٌب ٌوسؾ وطارق اشرؾ لبٌب ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ، 

 411691برلم       21101111تارٌخ : 

امن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / حك االداره والتولٌع تامر صفوت حنا ٌوسؾ  شركة تض -  133

نٌابه عن الشركه وصرؾ الشٌكات واصدار خطابات الضمان وعمل عمود التنازل عن العملٌات لصالح البنن الى شرٌن من 

لطٌؾ لبٌب مشرلى ولهما الحك فى توكٌل او الشركاء المتضامنٌن منفردا سواء للسٌد / تامر صفوت حنا ٌوسؾ او للسٌد / وائل 

تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وكذلن االمر بالنسبه العمال حك رهن ممتلكات الشركه وطلب عمل االئتمان باى بنن جدٌد 

 344191برلم       21101111ٌكون ذلن الى شرٌن من الشركاء المتضامنٌن منفردا اٌضا ، تارٌخ : 

حنا ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / حك االداره والتولٌع تامر صفوت  -  134

نٌابه عن الشركه وصرؾ الشٌكات واصدار خطابات الضمان وعمل عمود التنازل عن العملٌات لصالح البنن الى شرٌن من 

او للسٌد / وائل لطٌؾ لبٌب مشرلى ولهما الحك فى توكٌل او  الشركاء المتضامنٌن منفردا سواء للسٌد / تامر صفوت حنا ٌوسؾ

تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وكذلن االمر بالنسبه العمال حك رهن ممتلكات الشركه وطلب عمل االئتمان باى بنن جدٌد 

 344191برلم       21101111ٌكون ذلن الى شرٌن من الشركاء المتضامنٌن منفردا اٌضا ، تارٌخ : 

برلم       21101111رفعت دمحم عبدالمنعم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعفؤة من رئاسة مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  135

429140 

برلم       21101111اٌمن عادل حامد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اعفؤة من رئاسة مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  136

429140 



 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

برلم       21101111  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعفؤة من رئاسة مجلس االدارة ، تارٌخ : تامر جاد دمحم -  139

429140 

محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء  -  131

ارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد االتى اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود ط

ابراهٌم اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال 

برلم       21101111ا امام المضاء ، تارٌخ : البنون وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌله

313960 

محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء  -  130

د العال ، احمد السٌد االتى اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عب

ابراهٌم اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال 

برلم       21101111البنون وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

313960 

محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء  -  141

االتى اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد 

او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال  ابراهٌم اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن

برلم       21101111البنون وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

313960 

مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء  محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  -  141

االتى اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد 

ار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال ابراهٌم اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌج

برلم       21101111البنون وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

313960 

للشركاء االتى  احمد ٌوسؾ العربى ٌوسؾ عطا هللا  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / -  142

اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم 

اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون 

 313960برلم       21101111لمحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : وتوكٌل ا

احمد ٌوسؾ العربى ٌوسؾ عطا هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى  -  143

حمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، م

اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون 

 313960برلم       21101111تمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه و

عمار مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى  -  144

د العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عب

اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون 

 313960برلم       21101111وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

عمار مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى  -  145

اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم 

او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن 

 313960برلم       21101111وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

ى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى اسمائهم : اشرؾ دمحم منصور دمحم  شركة تضامن  شرٌن موص -  146

ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل 



 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

توكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر و

 313960برلم       21101111المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

اشرؾ دمحم منصور دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى اسمائهم :  -  149

براهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل ا

منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل 

 313960برلم       21101111ركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : المحامٌٌن فى كافه اعمال الش

اشرؾ دمحم منصور دمحم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى اسمائهم :  -  141

ود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محم

منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل 

 313960برلم       21101111المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

اشرؾ دمحم منصور دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى اسمائهم :  -  140

ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل 

تمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل منسى ) مج

 313960برلم       21101111المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى اسمائهم :   عز الدٌن مصطفى دمحم سعٌد  شركة تضامن -  151

ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل 

س والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنف

 313960برلم       21101111المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

تى اسمائهم : عز الدٌن مصطفى دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء اال -  151

ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل 

منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل 

 313960برلم       21101111كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : المحامٌٌن فى 

عز الدٌن مصطفى دمحم سعٌد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى اسمائهم :  -  152

اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل  ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد

منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل 

 313960برلم       21101111، تارٌخ :  المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء

عز الدٌن مصطفى دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى اسمائهم :  -  153

اهٌم اسماعٌل ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابر

منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل 

 313960برلم       21101111المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

 سعٌد ابو هشٌمه  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى عمار مصطفى دمحم -  154

اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم 

البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك 

 313960برلم       21101111وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى عمار مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك اال -  155

اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم 

اعمال البنون  اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى

 313960برلم       21101111وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمة  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى اسمائهم  -  156

فى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل : ابراهٌم مصط



 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

منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل 

 313960برلم       21101111شئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى ال

مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى اسمائهم  -  159

بد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود ع

منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل 

 313960برلم       21101111المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء  -  151

االتى اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد 

اعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال ابراهٌم اسم

برلم       21101111البنون وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

313960 

عبد العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء دمحم محمود عبد اللطٌؾ  -  150

االتى اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد 

ك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال ابراهٌم اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم ح

برلم       21101111البنون وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

313960 

عدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ت -  161

االتى اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد 

ل الؽٌر فى اعمال ابراهٌم اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌ

برلم       21101111البنون وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

313960 

دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء  -  161

تى اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد اال

ابراهٌم اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال 

برلم       21101111كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ :  البنون وتوكٌل المحامٌٌن فى

313960 

ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى  -  162

حمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق م

اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون 

 313960برلم       21101111م المضاء ، تارٌخ : وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها اما

ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى  -  163

احمد السٌد ابراهٌم  اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ،

اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون 

 313960برلم       21101111وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى  -  164

اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم 

ن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌ

 313960برلم       21101111وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

ضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن مت -  165

اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم 



 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

ر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌ

 313960برلم       21101111وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

ئهم مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمة  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى اسما -  166

: ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل 

منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل 

 313960برلم       21101111مال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : المحامٌٌن فى كافه اع

مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى اسمائهم  -  169

ٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللط

منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل 

 313960برلم       21101111رٌخ : المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تا

احمد محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى  -  161

ابراهٌم اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد 

اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون 

 313960برلم       21101111وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

احمد محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى  -  160

اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم 

او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن 

 313960برلم       21101111وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

ٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى اسمائهم : اسامه عبد العظٌم دمحم حسٌن  شركة تضامن  شر -  191

ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل 

لؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس وا

 313960برلم       21101111المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

اسمائهم :  اسامه عبد العظٌم دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى -  191

ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل 

منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل 

 313960برلم       21101111فه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : المحامٌٌن فى كا

اسامه عبد العظٌم دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى اسمائهم :  -  192

اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل  ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد

منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل 

 313960برلم       21101111، تارٌخ :  المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء

اسامه عبد العظٌم دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى اسمائهم :  -  193

براهٌم اسماعٌل ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ا

منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون وتوكٌل 

 313960برلم       21101111المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

براهٌم اسماعٌل منسى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء احمد السٌد ا -  194

االتى اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد 

اعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال ابراهٌم اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( و

برلم       21101111البنون وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

313960 

متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء  احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل منسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن -  195

االتى اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد 



 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

لؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال ابراهٌم اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس وا

برلم       21101111البنون وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

313960 

لشركاء احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل منسى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / ل -  196

االتى اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد 

ابراهٌم اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال 

برلم       21101111حامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : البنون وتوكٌل الم

313960 

احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل منسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء  -  199

عٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد االتى اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم س

ابراهٌم اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال 

برلم       21101111نونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : البنون وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون الما

313960 

احمد محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى  -  191

اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم  اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد

اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون 

 313960رلم   ب    21101111وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

احمد محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى  -  190

اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم 

سى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون اسماعٌل من

 313960برلم       21101111وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى احمد ٌوسؾ العربى ٌوسؾ عطا هللا -  111

اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم 

واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل 

 313960برلم       21101111وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

لتصبح / للشركاء االتى احمد ٌوسؾ العربى ٌوسؾ عطا هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع  -  111

اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم 

اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون 

 313960برلم       21101111توكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : و

عبد هللا مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى  -  112

 سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم

اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون 

 313960برلم       21101111لمانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون ا

عبد هللا مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى  -  113

د عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمو

اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون 

 313960برلم       21101111وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

عبد هللا مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى  -  114

اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم 

ٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون اسماع

 313960برلم       21101111وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 



 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

ابو هشٌمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء االتى  عبد هللا مصطفى دمحم سعٌد -  115

اسمائهم : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد ، محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ ، دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال ، احمد السٌد ابراهٌم 

والتنازل واالٌجار للنفس والؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى اعمال البنون  اسماعٌل منسى ) مجتمعٌن او منفردٌن ( واعطائهم حك البٌع

 313960برلم       21101111وتوكٌل المحامٌٌن فى كافه اعمال الشركه وفى الشئون المانونٌه وتمثٌلها امام المضاء ، تارٌخ : 

ى شرٌن موصى ، تارٌخ : محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌله ال -  116

 313960برلم       21101111

محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  119

 313960برلم       21101111

شرٌن موصى ، تارٌخ :  محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌله الى -  111

 313960برلم       21101111

محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  110

 313960برلم       21101111

    21101111موصى ، تارٌخ : احمد ٌوسؾ العربى ٌوسؾ عطا هللا  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن  -  101

 313960برلم   

    21101111احمد ٌوسؾ العربى ٌوسؾ عطا هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  101

 313960برلم   

    21101111خ : عمار مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌ -  102

 313960برلم   

    21101111عمار مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  103

 313960برلم   

  برلم     21101111اشرؾ دمحم منصور دمحم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  104

313960 

برلم       21101111اشرؾ دمحم منصور دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  105

313960 

برلم       21101111اشرؾ دمحم منصور دمحم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  106

313960 

برلم       21101111دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  اشرؾ دمحم منصور -  109

313960 

برلم       21101111عز الدٌن مصطفى دمحم سعٌد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  101

313960 

برلم       21101111عز الدٌن مصطفى دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  100

313960 

برلم       21101111عز الدٌن مصطفى دمحم سعٌد  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  211

313960 

برلم       21101111 سعٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ : عز الدٌن مصطفى دمحم -  211

313960 



 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

    21101111عمار مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  212

 313960برلم   

    21101111وصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ : عمار مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  ت -  213

 313960برلم   

برلم       21101111مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمة  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  214

313960 

برلم       21101111تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :   مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى -  215

313960 

دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  216

 313960برلم       21101111

متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن -  219

 313960برلم       21101111

دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  211

 313960برلم       21101111

ر وشرٌن متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ : دمحم محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  210

 313960برلم       21101111

    21101111ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  211

 313960برلم   

    21101111تضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن م -  211

 313960برلم   

    21101111ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  212

 313960برلم   

    21101111تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم -  213

 313960برلم   

برلم       21101111مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمة  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  214

313960 

برلم       21101111، تارٌخ :  مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمة  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى -  215

313960 

    21101111احمد محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  216

 313960برلم   

    21101111رٌخ : احمد محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تا -  219

 313960برلم   

برلم       21101111اسامه عبد العظٌم دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  211

313960 

رلم   ب    21101111اسامه عبد العظٌم دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  210

313960 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21101111اسامه عبد العظٌم دمحم حسٌن  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  221

313960 

برلم       21101111اسامه عبد العظٌم دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  221

313960 

احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل منسى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  222

 313960برلم       21101111

احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل منسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  223

 313960برلم       21101111

احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل منسى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  224

 313960برلم       21101111

احمد السٌد ابراهٌم اسماعٌل منسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  225

 313960 برلم      21101111

    21101111احمد محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  226

 313960برلم   

    21101111احمد محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  229

 313960برلم   

    21101111احمد ٌوسؾ العربى ٌوسؾ عطا هللا  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  221

 313960برلم   

    21101111حمد ٌوسؾ العربى ٌوسؾ عطا هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ : ا -  220

 313960برلم   

    21101111عبد هللا مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  231

 313960برلم   

    21101111مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  عبد هللا -  231

 313960برلم   

    21101111عبد هللا مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  232

 313960برلم   

    21101111طفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌله الى شرٌن موصى ، تارٌخ : عبد هللا مص -  233

 313960برلم   

محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  234

 313960برلم       21101111

حمود عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : محمود طارق م -  235

 313960برلم       21101111

محمود طارق محمود عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  236

 313960برلم       21101111

محمود عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : محمود طارق  -  239

 313960برلم       21101111



 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

احمد ٌوسؾ العربى ٌوسؾ عطا هللا  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  231

 313960برلم       21101111

ى ٌوسؾ عطا هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : احمد ٌوسؾ العرب -  230

 313960برلم       21101111

عمار مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  241

 313960برلم       21101111

هشٌمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  عمار مصطفى دمحم سعٌد ابو -  241

 313960برلم       21101111

برلم       21101111اشرؾ دمحم منصور دمحم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  242

313960 

برلم       21101111ى  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : اشرؾ دمحم منصور دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موص -  243
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 313960برلم       21101111

السٌد ابراهٌم اسماعٌل منسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : احمد  -  321

 313960برلم       21101111

احمد محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  322

 313960برلم       21101111

مد محمود عبد اللطٌؾ عبد العال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : اح -  323

 313960برلم       21101111

احمد ٌوسؾ العربى ٌوسؾ عطا هللا  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  324

 313960برلم       21101111

ؾ العربى ٌوسؾ عطا هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : احمد ٌوس -  325

 313960برلم       21101111

عبد هللا مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  326

 313960برلم       21101111

ى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : عبد هللا مصطف -  329

 313960برلم       21101111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبد هللا مصطفى دمحم سعٌد ابو هشٌمه  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  321

 313960برلم       21101111

دمحم سعٌد ابو هشٌمه  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  عبد هللا مصطفى -  320

 313960برلم       21101111

    21101111الهام عبد الحمٌد فرج بالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  331

 249314برلم   

    21101111د فرج بالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : الهام عبد الحمٌ -  331

 249314برلم   

    21101111الهام عبد الحمٌد فرج بالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  332

 249314برلم   

    21101111  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : حسٌن انور عطا هللا -  333

 249314برلم   

    21101111حسٌن انور عطا هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  334

 249314برلم   

    21101111طة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : حسٌن انور عطا هللا  توصٌة بسٌ -  335

 249314برلم   

    21101111دمحم رمضان دسولى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  336

 303191برلم   

    21101111شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : دمحم رمضان دسولى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  339

 303191برلم   

    21101111زكى متولى زكى الصٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  331

 303191برلم   

    21101111صى مذكور بالعمد ، تارٌخ : زكى متولى زكى الصٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن مو -  330

 303191برلم   

    21101111عبد العزٌز وجٌه اباظة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  341

 303191برلم   

    21101111، تارٌخ : عبد العزٌز وجٌه اباظة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  -  341

 303191برلم   

    21101111خالد عبد النعٌم موسى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  342

 303191برلم   

    21101111خالد عبد النعٌم موسى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  343

 303191برلم   

    21101111دمحم حسٌن عثمان مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -  344

 303191برلم   

    21101111ٌن عثمان مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ : دمحم حس -  345

 303191برلم   



 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

    21101111الهام عبد الحمٌد فرج بالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  346

 249314برلم   

    21101111بالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  الهام عبد الحمٌد فرج -  349

 249314برلم   

    21101111الهام عبد الحمٌد فرج بالل  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  341

 249314برلم   

برلم       21101111ٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسٌن انور عطا هللا  توصٌة بس -  340

249314 

برلم       21101111حسٌن انور عطا هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  351

249314 

برلم       21101111خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسٌن انور عطا هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   -  351

249314 

دمحم رمضان دسولى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مدٌر مسئول عن السٌاحة بدال من / خالد عبدالمنعم موسى حسن ،  -  352

 303191برلم       21101111تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  مدٌر مسئول عن السٌاحة بدال من / خالد عبدالمنعم موسى حسن ،  دمحم رمضان دسولى دمحم  توصٌة بسٌطة  -  353

 303191برلم       21101111تارٌخ : 

زكى متولى زكى الصٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مدٌر مسئول عن السٌاحة بدال من / خالد عبدالمنعم موسى حسن  -  354

 303191برلم       21101111، تارٌخ : 

زكى متولى زكى الصٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مدٌر مسئول عن السٌاحة بدال من / خالد عبدالمنعم موسى حسن  -  355

 303191برلم       21101111، تارٌخ : 

، عبد العزٌز وجٌه اباظة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مدٌر مسئول عن السٌاحة بدال من / خالد عبدالمنعم موسى حسن  -  356

 303191برلم       21101111تارٌخ : 

عبد العزٌز وجٌه اباظة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مدٌر مسئول عن السٌاحة بدال من / خالد عبدالمنعم موسى حسن ،  -  359

 303191برلم       21101111تارٌخ : 

السٌاحة بدال من / خالد عبدالمنعم موسى  خالد عبد النعٌم موسى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مدٌر مسئول عن -  351

 303191برلم       21101111حسن ، تارٌخ : 

خالد عبد النعٌم موسى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مدٌر مسئول عن السٌاحة بدال من / خالد عبدالمنعم موسى  -  350

 303191برلم       21101111حسن ، تارٌخ : 

فى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  مدٌر مسئول عن السٌاحة بدال من / خالد عبدالمنعم موسى حسن دمحم حسٌن عثمان مصط -  361

 303191برلم       21101111، تارٌخ : 

دمحم حسٌن عثمان مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  مدٌر مسئول عن السٌاحة بدال من / خالد عبدالمنعم موسى حسن  -  361

 303191لم   بر    21101111، تارٌخ : 

برلم       21101111دمحم رمضان دسولى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  362

303191 

برلم       21101111دمحم رمضان دسولى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  363

303191 



 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

برلم       21101111متولى زكى الصٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  زكى -  364

303191 

برلم       21101111زكى متولى زكى الصٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  365

303191 

برلم       21101111ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : عبد العزٌز وجٌه اباظة  توصٌ -  366

303191 

برلم       21101111عبد العزٌز وجٌه اباظة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  369

303191 

    21101111ن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : خالد عبد النعٌم موسى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  361

 303191برلم   

    21101111خالد عبد النعٌم موسى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  360

 303191برلم   

برلم       21101111ٌن موصى ، تارٌخ : دمحم حسٌن عثمان مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  تعدٌل صفته الى شر -  391

303191 

برلم       21101111دمحم حسٌن عثمان مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  391

303191 

 303191برلم       21101111دمحم رمضان دسولى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  392

 303191برلم       21101111دمحم رمضان دسولى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  393

 303191برلم       21101111رٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : زكى متولى زكى الصٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  394

 303191برلم       21101111زكى متولى زكى الصٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  395

 303191برلم       21101111عبد العزٌز وجٌه اباظة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  396

 303191برلم       21101111عبد العزٌز وجٌه اباظة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  399

 303191برلم       21101111خالد عبد النعٌم موسى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  391

 303191برلم       21101111مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : خالد عبد النعٌم موسى حسن  توصٌة بسٌطة   -  390

 303191برلم       21101111دمحم حسٌن عثمان مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  311

 303191 برلم      21101111دمحم حسٌن عثمان مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  311

دمحم رمضان دسولى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / دمحم رمضان  -  312

دسولى دمحم منفردا والتولٌع على كافة معامالت الشركة امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وفى السحب واالٌداع وفتح 

ة وتمثٌل الشركة لانونا امام الجهات المختصه بالسٌاحه وؼٌرها من الجهات وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الحسابات باسم الشرك

 303191برلم       21101111الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم رمضان  دمحم رمضان دسولى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / -  313

دسولى دمحم منفردا والتولٌع على كافة معامالت الشركة امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وفى السحب واالٌداع وفتح 

الحسابات باسم الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام الجهات المختصه بالسٌاحه وؼٌرها من الجهات وله الحك فى توكٌل وتفوٌض 

 303191برلم       21101111و بعض مما ذكر ، تارٌخ : الؽٌر فى كل 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

زكى متولى زكى الصٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / دمحم رمضان  -  314

ى السحب واالٌداع وفتح دسولى دمحم منفردا والتولٌع على كافة معامالت الشركة امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وف

الحسابات باسم الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام الجهات المختصه بالسٌاحه وؼٌرها من الجهات وله الحك فى توكٌل وتفوٌض 

 303191برلم       21101111الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

ٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / دمحم رمضان زكى متولى زكى الصٌاد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعد -  315

دسولى دمحم منفردا والتولٌع على كافة معامالت الشركة امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وفى السحب واالٌداع وفتح 

ت وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الحسابات باسم الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام الجهات المختصه بالسٌاحه وؼٌرها من الجها

 303191برلم       21101111الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

عبد العزٌز وجٌه اباظة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / دمحم رمضان  -  316

الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وفى السحب واالٌداع وفتح  دسولى دمحم منفردا والتولٌع على كافة معامالت الشركة امام

الحسابات باسم الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام الجهات المختصه بالسٌاحه وؼٌرها من الجهات وله الحك فى توكٌل وتفوٌض 

 303191برلم       21101111الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

وجٌه اباظة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / دمحم رمضان  عبد العزٌز -  319

دسولى دمحم منفردا والتولٌع على كافة معامالت الشركة امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وفى السحب واالٌداع وفتح 

ام الجهات المختصه بالسٌاحه وؼٌرها من الجهات وله الحك فى توكٌل وتفوٌض الحسابات باسم الشركة وتمثٌل الشركة لانونا ام

 303191برلم       21101111الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

خالد عبد النعٌم موسى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / دمحم رمضان  -  311

منفردا والتولٌع على كافة معامالت الشركة امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وفى السحب واالٌداع وفتح  دسولى دمحم

الحسابات باسم الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام الجهات المختصه بالسٌاحه وؼٌرها من الجهات وله الحك فى توكٌل وتفوٌض 

 303191برلم       21101111: الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ 

خالد عبد النعٌم موسى حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / دمحم رمضان  -  310

فتح دسولى دمحم منفردا والتولٌع على كافة معامالت الشركة امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وفى السحب واالٌداع و

الحسابات باسم الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام الجهات المختصه بالسٌاحه وؼٌرها من الجهات وله الحك فى توكٌل وتفوٌض 

 303191برلم       21101111الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

ولٌع للشرٌن المتضامن / دمحم رمضان دمحم حسٌن عثمان مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  تعدٌل حك االدارة والت -  301

دسولى دمحم منفردا والتولٌع على كافة معامالت الشركة امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وفى السحب واالٌداع وفتح 

ل وتفوٌض الحسابات باسم الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام الجهات المختصه بالسٌاحه وؼٌرها من الجهات وله الحك فى توكٌ

 303191برلم       21101111الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم حسٌن عثمان مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن / دمحم رمضان  -  301

لؽٌر حكومٌه والبنون وفى السحب واالٌداع وفتح دسولى دمحم منفردا والتولٌع على كافة معامالت الشركة امام الجهات الحكومٌه وا

الحسابات باسم الشركة وتمثٌل الشركة لانونا امام الجهات المختصه بالسٌاحه وؼٌرها من الجهات وله الحك فى توكٌل وتفوٌض 

 303191برلم       21101111الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  احمد عاطؾ مهدى على موسى  شركة -  302

 424036برلم       21101111

احمد عاطؾ مهدى على موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  303

 424036برلم       21101111

محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ : سالمه احمد اسماعٌل  -  304

 424036برلم       21101111

سالمه احمد اسماعٌل محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  305

 424036برلم       21101111
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د العزٌز ابراهٌم الدوٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعٌٌنه مدٌر مسئول عن التخلٌص الجمركى ، تارٌخ : اكرم عب -  306

 351329برلم       21101111

اكرم عبد العزٌز ابراهٌم الدوٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعٌٌنه مدٌر مسئول عن التخلٌص الجمركى ، تارٌخ :  -  309

 351329برلم       21101111

عمرو دمحم عبد الحمٌد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعٌٌنه مدٌر مسئول عن التخلٌص الجمركى ، تارٌخ :  -  301

 351329برلم       21101111

عمرو دمحم عبد الحمٌد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعٌٌنه مدٌر مسئول عن التخلٌص الجمركى ، تارٌخ :  -  300

 351329لم   بر    21101111

احمد عاطؾ مهدى على موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  االدارة والتولٌع لتصبح  احمد عاطؾ مهدى على  -  411

 424036برلم       21101111وسحر عاطؾ مهدى مجتمعٌن و منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد عاطؾ مهدى على موسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  االدارة والتولٌع لتصبح  احمد عاطؾ مهدى على  -  411

 424036برلم       21101111وسحر عاطؾ مهدى مجتمعٌن و منفردٌن ، تارٌخ : 

ع لتصبح  احمد عاطؾ مهدى على سالمه احمد اسماعٌل محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  االدارة والتولٌ -  412

 424036برلم       21101111وسحر عاطؾ مهدى مجتمعٌن و منفردٌن ، تارٌخ : 

سالمه احمد اسماعٌل محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  االدارة والتولٌع لتصبح  احمد عاطؾ مهدى على  -  413

 424036برلم       21101111وسحر عاطؾ مهدى مجتمعٌن و منفردٌن ، تارٌخ : 

استمالة ، تارٌخ :  -م 1م1خلٌل شاهٌن ملكى  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  414

 225991برلم       21101114

، تارٌخ  استمالة -م 1م1خلٌل شاهٌن ملكى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو انتهت مدته  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  415

 225991برلم       21101114: 

استمالة ، تارٌخ :  -م 1م1خلٌل شاهٌن ملكى  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  416

 225991برلم       21101114

استمالة ، تارٌخ  -م 1م1دنج شخلٌل شاهٌن ملكى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو انتهت مدته  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هول -  419

 225991برلم       21101114: 

استمالة ، تارٌخ :  -م 1م1اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  411

 225991برلم       21101114

استمالة ، تارٌخ  -م 1م1شركة ٌونٌفرت هولدنج ش اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن -  410

 225991برلم       21101114: 

استمالة ، تارٌخ :  -م 1م1بٌتر اراهر شٌدكٌات  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  411

 225991برلم       21101114

استمالة ،  -م 1م1عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش بٌتر اراهر شٌدكٌات  ذات مسئولٌة محدودة  -  411

 225991برلم       21101114تارٌخ : 

استمالة ، تارٌخ :  -م 1م1البٌر جوزٌؾ سمعان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  412

 225991برلم       21101114

استمالة ،  -م 1م1ان  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج شالبٌر جوزٌؾ سمع -  413

 225991برلم       21101114تارٌخ : 
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استمالة ، تارٌخ :  -م 1م1البٌر جوزٌؾ سمعان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  414

 225991برلم       21101114

استمالة ،  -م 1م1البٌر جوزٌؾ سمعان  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  415

 225991برلم       21101114تارٌخ : 

 -م 1م1سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  416

 225991برلم       21101114تارٌخ : استمالة ، 

م 1م1سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  419

 225991برلم       21101114استمالة ، تارٌخ :  -

 -م 1م1 عن شركة ٌونٌفرت هولدنج شسمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال -  411

 225991برلم       21101114استمالة ، تارٌخ : 

م 1م1سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  410

 225991برلم       21101114استمالة ، تارٌخ :  -

استمالة ، تارٌخ :  -م 1م1شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش بٌتر اراهر شٌدكٌات  -  421

 225991برلم       21101114

استمالة ،  -م 1م1بٌتر اراهر شٌدكٌات  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  421

 225991برلم       21101114تارٌخ : 

استمالة ، تارٌخ :  -م 1م1اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  422

 225991برلم       21101114

استمالة ، تارٌخ  -م 1م1اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  423

 225991برلم       21101114: 

استمالة ، تارٌخ :  -م 1م1جورج فرج هللا فباض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  424

 225991برلم       21101114

مالة ، است -م 1م1جورج فرج هللا فباض  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  425

 225991برلم       21101114تارٌخ : 

استمالة ، تارٌخ :  -م 1م1جورج فرج هللا فباض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  426

 225991برلم       21101114

استمالة ،  -م 1م1ونٌفرت هولدنج شجورج فرج هللا فباض  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌ -  429

 225991برلم       21101114تارٌخ : 

    21101114م ، تارٌخ : 1م1خلٌل شاهٌن ملكى  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  421

 225991برلم   

م ، تارٌخ : 1م1عن شركة ٌونٌفرت هولدنج شخلٌل شاهٌن ملكى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو انتهت مدته  ممثال  -  420

 225991برلم       21101114

    21101114م ، تارٌخ : 1م1خلٌل شاهٌن ملكى  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  431

 225991برلم   

م ، تارٌخ : 1م1خلٌل شاهٌن ملكى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو انتهت مدته  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  431

 225991برلم       21101114
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101114م ، تارٌخ : 1م1اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  432

 225991برلم   

م ، تارٌخ : 1م1اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  433

 225991برلم       21101114

م ، تارٌخ : 1م1بٌتر اراهر شٌدكٌات  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  434

 225991برلم       21101114

م ، تارٌخ : 1م1بٌتر اراهر شٌدكٌات  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  435

 225991برلم       21101114

م ، تارٌخ : 1م1البٌر جوزٌؾ سمعان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  436

 225991برلم       21101114

م ، تارٌخ : 1م1البٌر جوزٌؾ سمعان  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  439

 225991برلم       21101114

م ، تارٌخ : 1م1البٌر جوزٌؾ سمعان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  431

 225991برلم       21101114

م ، تارٌخ : 1م1البٌر جوزٌؾ سمعان  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  430

 225991برلم       21101114

م ، 1م1سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  441

 225991برلم       21101114تارٌخ : 

م 1م1سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  441

 225991برلم       21101114، تارٌخ : 

م ، 1م1شسمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج  -  442

 225991برلم       21101114تارٌخ : 

م 1م1سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  443

 225991برلم       21101114، تارٌخ : 

م ، تارٌخ : 1م1ونٌفرت هولدنج شبٌتر اراهر شٌدكٌات  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌ -  444

 225991برلم       21101114

م ، تارٌخ : 1م1بٌتر اراهر شٌدكٌات  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  445

 225991برلم       21101114

    21101114م ، تارٌخ : 1م1ٌونٌفرت هولدنج شاٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة  -  446

 225991برلم   

م ، تارٌخ : 1م1اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  449

 225991برلم       21101114

م ، تارٌخ : 1م1ٌونٌفرت هولدنج ش جورج فرج هللا فباض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة -  441

 225991برلم       21101114

م ، تارٌخ : 1م1جورج فرج هللا فباض  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ٌونٌفرت هولدنج ش -  440

 225991برلم       21101114
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عضو مجلس  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى  -لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن ولهم 

 225991برلم       21101114امال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : حك تمثٌل الشركة تمثٌال ك

خلٌل شاهٌن ملكى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو انتهت مدته  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس االدارة  -  529

تعدٌل سلطات التولٌع  -على الشركة فى اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من و

 -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى  -والصرؾ لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

عضو مجلس االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة 

 225991برلم       21101114منتدبٌن ولهم حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : ال

اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس االدارة فى  -  521

تعدٌل سلطات التولٌع والصرؾ  -نكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واال

عضو مجلس  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى  -لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

الدارة واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن ولهم االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس ا

 225991برلم       21101114حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : 

اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس االدارة  -  520

تعدٌل سلطات التولٌع  -لصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة فى اعطاء المخا

 -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى  -والصرؾ لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

ع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة عضو مجلس االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌ

 225991برلم       21101114المنتدبٌن ولهم حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس االدارة فى  بٌتر اراهر شٌدكٌات  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى -  531

تعدٌل سلطات التولٌع والصرؾ  -اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة 

عضو مجلس  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى  -لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن ولهم  االدارة

 225991برلم       21101114حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : 

س ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس بٌتر اراهر شٌدكٌات  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجل -  531

تعدٌل سلطات التولٌع  -االدارة فى اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة 

 -كتور / اٌمن سمٌر فهمى رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ود -والصرؾ لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

عضو مجلس االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة 

 225991برلم       21101114المنتدبٌن ولهم حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : 

وزٌؾ سمعان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس االدارة فى البٌر ج -  532

تعدٌل سلطات التولٌع والصرؾ  -اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة 

عضو مجلس  -س مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى رئٌ -لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن ولهم 

 225991برلم       21101114حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : 

البٌر جوزٌؾ سمعان  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس  -  533

تعدٌل سلطات التولٌع  -االدارة فى اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة 

 -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى  -االتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة والصرؾ لتصبح ك

عضو مجلس االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة 

 225991برلم       21101114الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : المنتدبٌن ولهم حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام 

البٌر جوزٌؾ سمعان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس االدارة فى  -  534

دٌل سلطات التولٌع والصرؾ تع -اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة 

عضو مجلس  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى  -لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن ولهم 

 225991برلم       21101114تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ :  حك
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 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

البٌر جوزٌؾ سمعان  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس  -  535

تعدٌل سلطات التولٌع  -فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة االدارة فى اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار 

 -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى  -والصرؾ لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

ة واعضاء مجلس االدارة عضو مجلس االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدار

 225991برلم       21101114المنتدبٌن ولهم حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : 

سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس  -  536

تعدٌل سلطات التولٌع  -الصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة االدارة فى اعطاء المخ

 -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى  -والصرؾ لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

ٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة عضو مجلس االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتول

 225991برلم       21101114المنتدبٌن ولهم حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : 

مهندس / سمٌر فهمى رئٌس سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌض السٌد ال -  539

تعدٌل سلطات  -مجلس االدارة فى اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة 

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر  -التولٌع والصرؾ لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

عضو مجلس االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس  -فهمى 

 225991برلم       21101114االدارة المنتدبٌن ولهم حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة   -  531

تعدٌل سلطات التولٌع  -االدارة فى اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة 

 -ة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى رئٌس مجلس االدار -والصرؾ لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

عضو مجلس االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة 

 225991برلم       21101114المنتدبٌن ولهم حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : 

سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس  -  530

تعدٌل سلطات  -مجلس االدارة فى اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة 

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر  -تى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة التولٌع والصرؾ لتصبح كاال

عضو مجلس االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس  -فهمى 

 225991برلم       21101114هات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : االدارة المنتدبٌن ولهم حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الج

بٌتر اراهر شٌدكٌات  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس االدارة فى  -  541

ل سلطات التولٌع والصرؾ تعدٌ -اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة 

عضو مجلس  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى  -لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن ولهم 

 225991برلم       21101114مثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : حك ت

بٌتر اراهر شٌدكٌات  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس  -  541

تعدٌل سلطات التولٌع  -ى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة االدارة فى اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار ف

 -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى  -والصرؾ لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

واعضاء مجلس االدارة  عضو مجلس االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة

 225991برلم       21101114المنتدبٌن ولهم حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : 

اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس االدارة فى  -  542

تعدٌل سلطات التولٌع والصرؾ  -والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة  اعطاء المخالصات والتنازل

عضو مجلس  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى  -لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

لشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن ولهم االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن ا

 225991برلم       21101114حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : 

االدارة  اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس -  543

تعدٌل سلطات التولٌع  -فى اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة 
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 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى  -والصرؾ لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

ٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة عضو مجلس االدارة المنتدب و

 225991برلم       21101114المنتدبٌن ولهم حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : 

سٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس االدارة فى جورج فرج هللا فباض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض ال -  544

تعدٌل سلطات التولٌع والصرؾ  -اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة 

عضو مجلس  -فهمى رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر  -لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن ولهم 

 225991برلم       21101114حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : 

مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس جورج فرج هللا فباض  ذات  -  545

تعدٌل سلطات التولٌع  -االدارة فى اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة 

 -دارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى رئٌس مجلس اال -والصرؾ لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

عضو مجلس االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة 

 225991  برلم     21101114المنتدبٌن ولهم حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : 

جورج فرج هللا فباض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس االدارة فى  -  546

تعدٌل سلطات التولٌع والصرؾ  -اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة 

عضو مجلس  -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى  -همى مسٌحة لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر ف

االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن ولهم 

 225991برلم       21101114ارٌخ : حك تمثٌل الشركة تمثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، ت

جورج فرج هللا فباض  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد المهندس / سمٌر فهمى رئٌس مجلس  -  549

ع تعدٌل سلطات التولٌ -االدارة فى اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء واالنكار فى المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة 

 -رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ودكتور / اٌمن سمٌر فهمى  -والصرؾ لتصبح كاالتى / المهندس / سمٌر فهمى مسٌحة 

عضو مجلس االدارة المنتدب وٌملن حك االدارة والتولٌع منفردا عن الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة 

 225991برلم       21101114ثٌال كامال امام الجهات الحكومٌة وؼٌر ، تارٌخ : المنتدبٌن ولهم حك تمثٌل الشركة تم

خلٌل شاهٌن ملكى  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون حد الصى  -  541

ض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌ

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -صالحٌاتهما 

ون جنٌة ) فمط ثالثة ملٌ 3111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

خلٌل شاهٌن ملكى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو انتهت مدته  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون حد  -  540

ن وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضما

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111د الصى فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بح

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

خلٌل شاهٌن ملكى  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون حد الصى  -  551

حوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض للصرؾ والت

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111بات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطا

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

ن فى البنون بدون حد خلٌل شاهٌن ملكى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو انتهت مدته  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌ -  551

الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض 

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -صالحٌاتهما 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111دى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى فى التولٌع ل

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

مٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون حد الصى اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكو -  552

للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض 

رٌن ولٌم تادرس االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌ -صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

ولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون حد اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئ -  553

الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض 

/ جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ -صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

بٌتر اراهر شٌدكٌات  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون حد الصى  -  554

للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض 

حمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس االستاذ / ناصر دمحم ا -صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

 225991برلم       21101114تارٌخ :  جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ،

بٌتر اراهر شٌدكٌات  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون حد  -  555

بعض الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او 

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

 225991برلم       21101114اذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالست

البٌر جوزٌؾ سمعان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون حد الصى  -  556

وٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تف

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -صالحٌاتهما 

لٌون جنٌة ) فمط ثالثة م 3111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

البٌر جوزٌؾ سمعان  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون حد  -  559

لضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات ا

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111ة بحد الصى فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌ

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

البٌر جوزٌؾ سمعان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون حد الصى  -  551

ؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض للصر

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111ت وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكا

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

ع منفردٌن فى البنون بدون حد البٌر جوزٌؾ سمعان  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ولهما حك التولٌ -  550

الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض 

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111لتولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى فى ا

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، 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

ارة وعضو منتدب  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس اد -  561

بدون حد الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او 

واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب  -بعض صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة  3111111تادرس فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

 225991برلم       21101114ملٌون جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

ٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى سم -  561

البنون بدون حد الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى 

 احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن االستاذ / ناصر دمحم -كل او بعض صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط  3111111ولٌم تادرس فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

برلم       21101114ن ، تارٌخ : ثالثة ملٌون جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى م

225991 

سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون  -  562

ل او بدون حد الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى ك

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم  -بعض صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة  3111111تادرس فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

 225991برلم       21101114االستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : ملٌون جنٌة مصرى ال ؼٌر ( و

سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى  -  563

مود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى البنون بدون حد الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة الع

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن  -كل او بعض صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط  3111111ولٌم تادرس فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

برلم       21101114ثالثة ملٌون جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

225991 

بٌتر اراهر شٌدكٌات  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون حد الصى  -  564

لبنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض للصرؾ والتحوٌالت ا

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111ان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضم

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

البنون بدون حد بٌتر اراهر شٌدكٌات  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى  -  565

الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض 

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111بنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى فى التولٌع لدى ال

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

لهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون حد الصى اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة و -  566

للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض 

لٌم تادرس االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن و -صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

محدودة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون حد اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة  -  569

الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض 

جس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جر -صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، 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

جورج فرج هللا فباض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون حد  -  561

الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض 

لؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس االستاذ / ناصر دمحم احمد خ -صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

 225991برلم       21101114خ : جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌ

جورج فرج هللا فباض  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون  -  560

حد الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض 

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -الحٌاتهما ص

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

 225991برلم       21101114جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ :  جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / 

جورج فرج هللا فباض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون حد  -  591

الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض 

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -صالحٌاتهما 

 جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون 3111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

جورج فرج هللا فباض  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  الحكومٌة ولهما حك التولٌع منفردٌن فى البنون بدون  -  591

ان وكافة العمود مع البنون ولهما تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض حد الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌة وخطابات الضم

االستاذ / ناصر دمحم احمد خلؾ مجتمعا مع اى من االستاذ / جرجس نجٌب واصؾ او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -صالحٌاتهما 

جنٌة ) فمط ثالثة ملٌون  3111111حد الصى فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة ب

 225991برلم       21101114جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ /  جرجس نجٌب واصؾ مجتمعا مع اى من ، تارٌخ : 

خلٌل شاهٌن ملكى  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس فى  -  592

جنٌة ) فمط ملٌون جنٌة  1111111ٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى التول

مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على 

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111بحد الصى مبلػ الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

خلٌل شاهٌن ملكى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو انتهت مدته  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -  593

جنٌة ) فمط ملٌون جنٌة  1111111لفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى فى التولٌع لدى البنون المخت

مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على 

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

خلٌل شاهٌن ملكى  شركة مساهمة  عضو انتهت مدته  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس فى  -  594

جنٌة ) فمط ملٌون جنٌة  1111111ضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات ال

مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على 

ؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد جنٌة ) سبعمائة وخمسون ال 951111الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

خلٌل شاهٌن ملكى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو انتهت مدته  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  -  595

جنٌة ) فمط ملٌون جنٌة  1111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

ٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / ا

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

مى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس فى اٌمن سمٌر فه -  596

جنٌة ) فمط ملٌون جنٌة  1111111التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 



 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

شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على  مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة /

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس  اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو -  599

جنٌة ) فمط ملٌون جنٌة  1111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

تمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مج

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس فى بٌتر اراهر شٌدكٌات  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ /  -  591

جنٌة ) فمط ملٌون جنٌة  1111111التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

بنون المختلفة على مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى ال

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

او االستاذة / شٌرٌن ولٌم  بٌتر اراهر شٌدكٌات  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك -  590

جنٌة ) فمط ملٌون  1111111تادرس فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

ى جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة عل

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

م تادرس فى البٌر جوزٌؾ سمعان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌ -  511

جنٌة ) فمط ملٌون جنٌة  1111111التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على 

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ  الشٌكات وخطابات الضمان

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

البٌر جوزٌؾ سمعان  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم  -  511

جنٌة ) فمط ملٌون  1111111ع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى تادرس فى التولٌ

جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على 

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111حد الصى مبلػ الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة ب

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

البٌر جوزٌؾ سمعان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس فى  -  512

جنٌة ) فمط ملٌون جنٌة  1111111ى الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى التولٌع لدى البنون المختلفة عل

مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على 

) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  جنٌة 951111الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

البٌر جوزٌؾ سمعان  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم  -  513

جنٌة ) فمط ملٌون  1111111الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى  تادرس فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات

جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على 

الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  جنٌة ) سبعمائة وخمسون 951111الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن  -  514

جنٌة ) فمط  1111111ت بنكٌة بحد الصى ولٌم تادرس فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌال

ملٌون جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة 



 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

ال ؼٌر (  جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى 951111على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114كحد الصى ، تارٌخ : 

سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة /  -  515

جنٌة  1111111ة بحد الصى شٌرٌن ولٌم تادرس فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌ

) فمط ملٌون جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون 

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى  951111المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114( كحد الصى ، تارٌخ :  ال ؼٌر

سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن  -  516

جنٌة ) فمط  1111111ولٌم تادرس فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

ملٌون جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة 

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر (  951111على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114تارٌخ : كحد الصى ، 

سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة /  -  519

ٌة جن 1111111شٌرٌن ولٌم تادرس فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

) فمط ملٌون جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون 

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى  951111المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114 ال ؼٌر ( كحد الصى ، تارٌخ :

بٌتر اراهر شٌدكٌات  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس فى  -  511

جنٌة ) فمط ملٌون جنٌة  1111111التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

ى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على مصر

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

بٌتر اراهر شٌدكٌات  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم  -  510

جنٌة ) فمط ملٌون  1111111تادرس فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

تاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالس

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

سمٌر فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس فى اٌمن  -  501

جنٌة ) فمط ملٌون جنٌة  1111111التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

ستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واال

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

دة  عضو مجلس ادارة  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدو -  501

جنٌة ) فمط ملٌون جنٌة  1111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

ادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم ت

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

ستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس جورج فرج هللا فباض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اال -  502

جنٌة ) فمط ملٌون جنٌة  1111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

لدى البنون المختلفة على  مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 



 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

ع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم جورج فرج هللا فباض  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  االستاذ / اٌهاب ناف -  503

جنٌة ) فمط ملٌون  1111111تادرس فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

تلفة على جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المخ

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ 

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

ٌرٌن ولٌم تادرس جورج فرج هللا فباض  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / ش -  504

جنٌة ) فمط ملٌون جنٌة  1111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى 

مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على 

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111ت الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى مبلػ الشٌكات وخطابا

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

جورج فرج هللا فباض  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  االستاذ / اٌهاب نافع توفٌك او االستاذة / شٌرٌن ولٌم  -  505

جنٌة ) فمط ملٌون  1111111فى التولٌع لدى البنون المختلفة على الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌالت بنكٌة بحد الصى تادرس 

جنٌة مصرى ال ؼٌر ( واالستاذ / اٌهاب نافع توفٌك واالستاذة / شٌرٌن ولٌم تادرس مجتمعٌن فى التولٌع لدى البنون المختلفة على 

جنٌة ) سبعمائة وخمسون الؾ جنٌة مصرى ال ؼٌر ( كحد  951111ت بنكٌة بحد الصى مبلػ الشٌكات وخطابات الضمان وتحوٌال

 225991برلم       21101114الصى ، تارٌخ : 

دمحم فتحى محمود عبدالواحد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ،  -  506

 319409برلم       21101114تارٌخ : 

دمحم فتحى محمود عبدالواحد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن متضامن الى شرٌن موصى ،  -  509

 319409برلم       21101114تارٌخ : 

شرٌؾ  دمحم فتحى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن متضامن الى شرٌن  -  501

 319409برلم       21101114ٌخ : موصى ، تار

شرٌؾ  دمحم فتحى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن متضامن الى شرٌن  -  500

 319409برلم       21101114موصى ، تارٌخ : 

لٌع لتصبح / االداره والتولٌع للشرٌن دمحم فتحى محمود عبدالواحد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة و التو -  611

المتضامن الثالث السٌد / شرٌؾ دمحم فتحى محمود منفردا وله حك الرهن والمرض وذلن كله فٌما ٌحمك مصالح الشركه وصالح 

لٌع على عمود الشركاء بها وله حك التولٌع على االوراق التجارٌه الشٌكات والكمبٌاالت وله حك البٌع والشراء للثابت والمنمول والتو

البٌع امام مامورٌات الشهر العمارى المختصه وجمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وله حك التعامل مع جمٌع ادارات المرور 

 319409برلم       21101114الخاصه وذلن فٌما ٌتعلك بتجدٌد تراخٌص السٌارات ، تارٌخ : 

شرٌن موصى  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح / االداره والتولٌع للشرٌن  دمحم فتحى محمود عبدالواحد  توصٌة بسٌطة  -  611

المتضامن الثالث السٌد / شرٌؾ دمحم فتحى محمود منفردا وله حك الرهن والمرض وذلن كله فٌما ٌحمك مصالح الشركه وصالح 

البٌع والشراء للثابت والمنمول والتولٌع على عمود الشركاء بها وله حك التولٌع على االوراق التجارٌه الشٌكات والكمبٌاالت وله حك 

البٌع امام مامورٌات الشهر العمارى المختصه وجمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وله حك التعامل مع جمٌع ادارات المرور 

 319409برلم       21101114الخاصه وذلن فٌما ٌتعلك بتجدٌد تراخٌص السٌارات ، تارٌخ : 

دمحم فتحى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح / االداره والتولٌع   شرٌؾ -  612

للشرٌن المتضامن الثالث السٌد / شرٌؾ دمحم فتحى محمود منفردا وله حك الرهن والمرض وذلن كله فٌما ٌحمك مصالح الشركه 

اق التجارٌه الشٌكات والكمبٌاالت وله حك البٌع والشراء للثابت والمنمول والتولٌع وصالح الشركاء بها وله حك التولٌع على االور

على عمود البٌع امام مامورٌات الشهر العمارى المختصه وجمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وله حك التعامل مع جمٌع 

 319409برلم       21101114: ادارات المرور الخاصه وذلن فٌما ٌتعلك بتجدٌد تراخٌص السٌارات ، تارٌخ 

شرٌؾ  دمحم فتحى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع لتصبح / االداره والتولٌع  -  613

للشرٌن المتضامن الثالث السٌد / شرٌؾ دمحم فتحى محمود منفردا وله حك الرهن والمرض وذلن كله فٌما ٌحمك مصالح الشركه 

لح الشركاء بها وله حك التولٌع على االوراق التجارٌه الشٌكات والكمبٌاالت وله حك البٌع والشراء للثابت والمنمول والتولٌع وصا



 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

على عمود البٌع امام مامورٌات الشهر العمارى المختصه وجمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وله حك التعامل مع جمٌع 

 319409برلم       21101114ا ٌتعلك بتجدٌد تراخٌص السٌارات ، تارٌخ : ادارات المرور الخاصه وذلن فٌم

دمحم فتحى محمود عبدالواحد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  المملوكه لشركه البدوى دمحم فتحى دمحم محمود عبد الواحد  -  614

 319409برلم       21101114وشركاه ونمل ملكٌتها ، تارٌخ : 

دمحم فتحى محمود عبدالواحد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  المملوكه لشركه البدوى دمحم فتحى دمحم محمود عبد الواحد  -  615

 319409برلم       21101114وشركاه ونمل ملكٌتها ، تارٌخ : 

فتحى دمحم محمود عبد  شرٌؾ  دمحم فتحى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المملوكه لشركه البدوى دمحم -  616

 319409برلم       21101114الواحد وشركاه ونمل ملكٌتها ، تارٌخ : 

شرٌؾ  دمحم فتحى محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المملوكه لشركه البدوى دمحم فتحى دمحم محمود عبد  -  619

 319409برلم       21101114الواحد وشركاه ونمل ملكٌتها ، تارٌخ : 

اٌهاب دمحم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌض السٌد اللواء مهندس / رئٌس مجلس  -  611

لوحة  2111االدارة والعضو المنتدب او من ٌنوب عنة فى التولٌع على عمد بٌع السٌارة المكهنة ملن الشركة ) ماركة شاهٌن مودٌل 

برلم       21101114ة مصر للتؤمٌن وذلن للحصول على مبلػ التامٌن ، تارٌخ : مصر ( لصالح شرك 620رلم / ق ى س 

10304 

اٌهاب دمحم عبدالعزٌز  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌض السٌد اللواء مهندس / رئٌس مجلس  -  610

لوحة  2111مكهنة ملن الشركة ) ماركة شاهٌن مودٌل االدارة والعضو المنتدب او من ٌنوب عنة فى التولٌع على عمد بٌع السٌارة ال

برلم       21101114مصر ( لصالح شركة مصر للتؤمٌن وذلن للحصول على مبلػ التامٌن ، تارٌخ :  620رلم / ق ى س 

10304 

ن العرض مجدى دمحم على دمحمٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استكماال لمدة مجلس الحالى ولحٌ -  611

برلم       21101114، تارٌخ :  2110/3/21على ادارة الشركة المابضة  لمصر للطٌران والجمعٌة العامة للشركة اعتبارا من 

359191 

اشرؾ فوزى ابراهٌم رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ فوزى ابراهٌم رزق  -  611

طات لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك بٌع اصول الشركه وااللتراض من البنون باسم الشركه ، تارٌخ : وحده وله كافه السل

 319099برلم       21101114

اشرؾ فوزى ابراهٌم رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ فوزى ابراهٌم رزق  -  612

الشركه وله حك بٌع اصول الشركه وااللتراض من البنون باسم الشركه ، تارٌخ :  وحده وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض

 319099برلم       21101114

نبٌل شكرى كامل المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ فوزى ابراهٌم رزق  -  613

بٌع اصول الشركه وااللتراض من البنون باسم الشركه ، تارٌخ :  وحده وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك

 319099برلم       21101114

نبٌل شكرى كامل المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن اشرؾ فوزى ابراهٌم رزق  -  614

كه وااللتراض من البنون باسم الشركه ، تارٌخ : وحده وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك بٌع اصول الشر

 319099برلم       21101114

برلم       21101114اشرؾ فوزى ابراهٌم رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  615

319099 

برلم       21101114، تارٌخ :  اشرؾ فوزى ابراهٌم رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه -  616

319099 
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برلم       21101114نبٌل شكرى كامل المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  619

319099 

برلم       21101114نبٌل شكرى كامل المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن للوفاه ، تارٌخ :  -  611

319099 

 255493برلم       21101114سعٌد ٌوسؾ كامل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  610

 255493برلم       21101114سعٌد ٌوسؾ كامل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  621

 255493برلم       21101114ن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : سعٌد ٌوسؾ كامل  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  621

 422123برلم       21101115نجالء فتحى حسٌن دمحم  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  622

 422123برلم       21101115احمد عٌد عٌسى  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر   ، تارٌخ :  -  623

 422123برلم       21101115 احمد بدر  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : دمحم -  624

 422123برلم       21101115عمرو دمحم احمد دمحم  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق   ، تارٌخ :  -  625

 422123برلم       21101115نجالء فتحى حسٌن دمحم  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  626

 422123برلم       21101115احمد عٌد عٌسى  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر   ، تارٌخ :  -  629

 422123برلم       21101115دمحم احمد بدر  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  621

 422123برلم       21101115عمرو دمحم احمد دمحم  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق   ، تارٌخ :  -  620

 422123برلم       21101115نجالء فتحى حسٌن دمحم  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  المجلس ، تارٌخ :  -  631

 422123برلم       21101115احمد عٌد عٌسى  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر  المجلس ، تارٌخ :  -  631

 422123برلم       21101115مجلس ادارة  المجلس ، تارٌخ :  دمحم احمد بدر  جمعٌة تعاونٌة  عضو -  632

 422123برلم       21101115عمرو دمحم احمد دمحم  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق  المجلس ، تارٌخ :  -  633

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  634

 51413برلم       21101115

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  635

 51413برلم       21101115

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  636

 51413برلم       21101115

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  639

 51413برلم       21101115

عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ : نجٌب  -  631

 51413برلم       21101115

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  630

 51413برلم       21101115
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برلم       21101115مد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ : دمحم اح -  641

51413 

برلم       21101115دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  641

51413 

    21101115ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس -  642

 51413برلم   

    21101115دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  643

 51413برلم   

    21101115ن ذوى الخبرة ، تارٌخ : دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو م -  644

 51413برلم   

    21101115دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  645

 51413برلم   

برلم       21101115احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  646

51413 

برلم       21101115احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  649

51413 

برلم       21101115احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  641

51413 

برلم       21101115فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ : احمد  -  640

51413 

برلم       21101115دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  651

51413 

برلم       21101115همة  عضو منتدب  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ : دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مسا -  651

51413 

رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  652

 51413برلم       21101115

ٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ : رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼ -  653

 51413برلم       21101115

ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  654

 51413برلم       21101115

تفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ : ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر م -  655

 51413برلم       21101115

ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  656

 51413برلم       21101115

وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :   ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ -  659

 51413برلم       21101115
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مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  651

 51413برلم       21101115

وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :   مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ -  650

 51413برلم       21101115

مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  661

 51413برلم       21101115

وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :   مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ -  661

 51413برلم       21101115

رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  662

 51413برلم       21101115

رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  663

 51413برلم       21101115

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  664

 51413برلم       21101115

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  665

 51413برلم       21101115

محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  666

 51413برلم       21101115

حمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ : م -  669

 51413برلم       21101115

محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  661

 51413برلم       21101115

ؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو من ذوى الخبرة ، تارٌخ : محمود م -  660

 51413برلم       21101115

ممثال للشركة المابضة  -هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  691

 51413لم   بر    21101115للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة  -هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  691

 51413برلم       21101115للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

للشركة المابضة ممثال  -هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  692

 51413برلم       21101115للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة  -هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  693

 51413برلم       21101115للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد  -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  -  694

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد  -نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  695

 51413برلم       21101115: والتعمٌر ، تارٌخ 
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ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر متفرغ  -  696

 51413برلم       21101115

لمابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : ممثال للشركة ا -دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر متفرغ  -  699

 51413برلم       21101115

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  691

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  690

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  611

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ دمحم  -  611

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ  -  612

 51413برلم       21101115

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ  -  613

 51413برلم       21101115

للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : ممثال للشركة المابضة  -احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ  -  614

 51413برلم       21101115

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر متفرغ  -  615

 51413برلم       21101115

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -ر متفرغ دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌ -  616

 51413برلم       21101115

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر متفرغ  -  619

 51413برلم       21101115

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد  -ى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ رضا عبدالحافظ عبدالمول -  611

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد  -رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  610

 51413برلم       21101115: والتعمٌر ، تارٌخ 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد  -ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  601

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد  -ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  601

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

مابضة للتشٌٌد ممثال للشركة ال -ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  602

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد  -ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  603

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، 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

ممثال للشركة المابضة  -ساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة م -  604

 51413برلم       21101115للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة  -مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  605

 51413برلم       21101115للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة  -مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  606

 51413برلم       21101115للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة  -ر متفرغ مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌ -  609

 51413برلم       21101115للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد  -رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  601

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد  -افظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ رضا عبدالح -  600

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد  -نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  911

 51413برلم       21101115تعمٌر ، تارٌخ : وال

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد  -نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ؼٌر متفرغ  -  911

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد  -ة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  912

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد  -محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ  -  913

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد  -محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ  -  914

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

ضة للتشٌٌد ممثال للشركة الماب -محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ؼٌر متفرغ  -  915

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  916

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

رة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  919

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  911

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

ماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، هشام مصطفى كمال اس -  910

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  911

 51413   برلم    21101115تارٌخ : 

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  911

 51413برلم       21101115تارٌخ : 



 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

    21101115رٌخ : دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تا -  912

 51413برلم   

    21101115دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  913

 51413برلم   

لتعمٌر ، تارٌخ : دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد وا -  914

 51413برلم       21101115

دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  915

 51413برلم       21101115

بضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة الما -  916

 51413برلم       21101115

دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  919

 51413برلم       21101115

    21101115لشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال ل -  911

 51413برلم   

    21101115احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  910

 51413برلم   

    21101115احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  921

 51413برلم   

    21101115احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  921

 51413برلم   

    21101115دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  922

 51413برلم   

    21101115دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  923

 51413برلم   

رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  924

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

د والتعمٌر ، رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌ -  925

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  926

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر  -  929

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  921

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،   ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر -  920

 51413برلم       21101115تارٌخ : 



 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

مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  931

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  931

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

التعمٌر ، مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد و -  932

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  933

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

فرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر مت -  934

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  935

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن   -  936

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  939

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  931

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

 محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، -  930

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  941

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

لشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال ل -  941

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  942

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

ضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  ع -  943

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  944

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

طفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، هشام مص -  945

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  946

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  949

 51413برلم       21101115تارٌخ : 



 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

    21101115لتعمٌر ، تارٌخ : دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد وا -  941

 51413برلم   

    21101115دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  940

 51413برلم   

دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  951

 51413برلم       21101115

دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  951

 51413برلم       21101115

دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  952

 51413برلم       21101115

:  دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ -  953

 51413برلم       21101115

    21101115احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  954

 51413برلم   

    21101115تارٌخ :  احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، -  955

 51413برلم   

    21101115احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  956

 51413برلم   

    21101115عمٌر ، تارٌخ : احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والت -  959

 51413برلم   

    21101115دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  951

 51413برلم   

    21101115ٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتش -  950

 51413برلم   

رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  961

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر  -  961

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  962

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،   ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر -  963

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  964

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  965

 51413برلم       21101115تارٌخ : 
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 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مٌر ، مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتع -  966

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  969

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

رغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متف -  961

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  960

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، رضا عبدالحافظ عبدالمولى   -  991

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  991

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  992

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

،  نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر -  993

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  994

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال -  995

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  996

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

ئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  ر -  999

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  991

 51413برلم       21101115

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  990

 51413برلم       21101115

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  911

 51413برلم       21101115

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  911

 51413برلم       21101115

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  912

 51413م   برل    21101115

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  913

 51413برلم       21101115
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 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21101115دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  914

51413 

برلم       21101115دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  915

51413 

    21101115دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  916

 51413برلم   

    21101115وسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ : دمحم م -  919

 51413برلم   

    21101115دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  911

 51413برلم   

    21101115مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  دمحم موسى شعٌب  شركة -  910

 51413برلم   

برلم       21101115احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  901

51413 

برلم       21101115مجلس ادارة  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو -  901

51413 

برلم       21101115احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  902

51413 

برلم       21101115كة مصر للتامٌن ، تارٌخ : احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشر -  903

51413 

برلم       21101115دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  904

51413 

برلم       21101115ٌخ : دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تار -  905

51413 

رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  906

 51413برلم       21101115

تارٌخ :  رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، -  909

 51413برلم       21101115

ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  901

 51413برلم       21101115

امٌن ، تارٌخ : ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للت -  900

 51413برلم       21101115

ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  111

 51413برلم       21101115

صر للتامٌن ، تارٌخ : ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة م -  111

 51413برلم       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

مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  112

 51413برلم       21101115

ال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ : مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممث -  113

 51413برلم       21101115

مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  114

 51413برلم       21101115

متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ : مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر  -  115

 51413برلم       21101115

رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  116

 51413برلم       21101115

رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  119

 51413برلم       21101115

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  111

 51413برلم       21101115

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  110

 51413برلم       21101115

محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  111

 51413رلم   ب    21101115

محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  111

 51413برلم       21101115

محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  112

 51413برلم       21101115

محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  113

 51413برلم       21101115

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  114

 51413برلم       21101115

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  115

 51413برلم       21101115

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال لشركة مصر للتامٌن ، تارٌخ :  -  116
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 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه  -  101

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه المابضة للتشٌٌد دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ل -  102

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه المابضة للتشٌٌد  -  103

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه المابضة للتشٌٌد  -  104

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

لشركه المابضة للتشٌٌد دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال ل -  105

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه المابضة للتشٌٌد  -  106

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

ساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه المابضة للتشٌٌد دمحم موسى شعٌب  شركة م -  109

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه المابضة للتشٌٌد  -  101

 51413برلم       21101115تارٌخ : والتعمٌر ، 

احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه المابضة للتشٌٌد  -  100

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

لمالٌة واالدارٌة وممثال للشركه المابضة للتشٌٌد احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون ا -  011

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه المابضة للتشٌٌد  -  011

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

 احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه المابضة للتشٌٌد دمحم -  012

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

للتشٌٌد دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه المابضة  -  013

 51413برلم       21101115والتعمٌر ، تارٌخ : 

رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه  -  014

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

كة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شر -  015

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه  -  016

 51413برلم       21101115لتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : المابضة ل

ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه  -  019

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  ش -  011

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه  -  010

 51413برلم       21101115للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : المابضة 



 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

مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه  -  011

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

ٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه مجدى سعٌد عبدالمإمن النم -  011

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه  -  012

 51413برلم       21101115لمابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : ا

مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه  -  013

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

المولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه رضا عبدالحافظ عبد -  014

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه  -  015

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه  -  016

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

اهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه نجٌب عبدالؽنى ابر -  019

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

ه محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشرك -  011

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه  -  010

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه  محمود مؽاورى دمحم -  021

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشئون المالٌة واالدارٌة وممثال للشركه  -  021

 51413برلم       21101115المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : 

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  022

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  023

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  024

 51413برلم       21101115ارٌخ : ت

هشام مصطفى كمال اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  025

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

لشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال ل -  026

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  029

 51413برلم       21101115تارٌخ : 



 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

    21101115مة  عضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساه -  021

 51413برلم   

    21101115دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  020

 51413برلم   

عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة   -  031

 51413برلم       21101115

دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  031

 51413برلم       21101115

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  دمحم موسى شعٌب  -  032

 51413برلم       21101115

دمحم موسى شعٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  033

 51413برلم       21101115

    21101115حمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ : ا -  034

 51413برلم   

    21101115احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  035

 51413برلم   

    21101115احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  036

 51413برلم   

    21101115احمد فإاد عبد العزٌز  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  039

 51413برلم   

    21101115دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  031

 51413برلم   

    21101115دمحم احمد احمد السٌد  جالل  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، تارٌخ :  -  030

 51413رلم   ب

رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  041

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

والتعمٌر ، رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد  -  041

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  042

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

فرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر مت -  043

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  044

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، ٌاسر دمحمى عبدالؽنى جعفر   -  045

 51413برلم       21101115تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  046

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  049

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

تعمٌر ، مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد وال -  041

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

مجدى سعٌد عبدالمإمن النمٌب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  040

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

غ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفر -  051

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

رضا عبدالحافظ عبدالمولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  051

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  052

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

،  نجٌب عبدالؽنى ابراهٌم حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر -  053

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  054

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال -  055

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ،  -  056

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

ئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للتشٌٌد والتعمٌر ، محمود مؽاورى دمحم على  شركة مساهمة  ر -  059

 51413برلم       21101115تارٌخ : 

السٌد احمد اسماعٌل محسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تكون صالحٌاتة هى نفس صالحٌات رئٌس مجلس  -  051

لتجارى على النحو التالى / دفع مبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة االدارة السابك وذلن طبما للنظام االساسى للشركة والسجل ا

السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولة الحك فى 

جراءوها اال بعد موافمة الجمعٌة العامة باؼلبٌة االشراؾ فى المإسسات االخرى فال ٌجوز ا -شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

 224161برلم       21101115تفوٌض وتوكٌل ، تارٌخ :  -الشركاء الحائزة لثالثة ارباع راس المال 

السٌد احمد اسماعٌل محسن  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  تكون صالحٌاتة هى نفس صالحٌات رئٌس مجلس  -  050

بك وذلن طبما للنظام االساسى للشركة والسجل التجارى على النحو التالى / دفع مبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة االدارة السا

السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولة الحك فى 

االشراؾ فى المإسسات االخرى فال ٌجوز اجراءوها اال بعد موافمة الجمعٌة العامة باؼلبٌة  -ائع شراء جمٌع المواد والمهمات والبض

 224161برلم       21101115تفوٌض وتوكٌل ، تارٌخ :  -الشركاء الحائزة لثالثة ارباع راس المال 

ى نفس صالحٌات رئٌس مجلس السٌد احمد اسماعٌل محسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تكون صالحٌاتة ه -  061

االدارة السابك وذلن طبما للنظام االساسى للشركة والسجل التجارى على النحو التالى / دفع مبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة 

ك فى السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولة الح
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االشراؾ فى المإسسات االخرى فال ٌجوز اجراءوها اال بعد موافمة الجمعٌة العامة باؼلبٌة  -شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

 224161برلم       21101115تفوٌض وتوكٌل ، تارٌخ :  -الشركاء الحائزة لثالثة ارباع راس المال 

ٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  تكون صالحٌاتة هى نفس صالحٌات رئٌس مجلس السٌد احمد اسماعٌل محسن  ذات مسئول -  061

االدارة السابك وذلن طبما للنظام االساسى للشركة والسجل التجارى على النحو التالى / دفع مبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة 

لك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولة الحك فى السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتع

االشراؾ فى المإسسات االخرى فال ٌجوز اجراءوها اال بعد موافمة الجمعٌة العامة باؼلبٌة  -شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

 224161برلم       21101115تفوٌض وتوكٌل ، تارٌخ :  -الشركاء الحائزة لثالثة ارباع راس المال 

امٌن حلمى حجر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تكون صالحٌاتة هى نفس صالحٌات رئٌس مجلس االدارة  -  062

السابك وذلن طبما للنظام االساسى للشركة والسجل التجارى على النحو التالى / دفع مبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات 

ود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولة الحك فى شراء جمٌع االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العم

االشراؾ فى المإسسات االخرى فال ٌجوز اجراءوها اال بعد موافمة الجمعٌة العامة باؼلبٌة الشركاء  -المواد والمهمات والبضائع 

 224161برلم       21101115ارٌخ : تفوٌض وتوكٌل ، ت -الحائزة لثالثة ارباع راس المال 

امٌن حلمى حجر  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تكون صالحٌاتة هى نفس صالحٌات رئٌس مجلس  -  063

االدارة السابك وذلن طبما للنظام االساسى للشركة والسجل التجارى على النحو التالى / دفع مبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة 

ندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولة الحك فى الس

االشراؾ فى المإسسات االخرى فال ٌجوز اجراءوها اال بعد موافمة الجمعٌة العامة باؼلبٌة  -شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

 224161برلم       21101115تفوٌض وتوكٌل ، تارٌخ :  -ثة ارباع راس المال الشركاء الحائزة لثال

امٌن حلمى حجر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تكون صالحٌاتة هى نفس صالحٌات رئٌس مجلس االدارة  -  064

ػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات السابك وذلن طبما للنظام االساسى للشركة والسجل التجارى على النحو التالى / دفع مبال

االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولة الحك فى شراء جمٌع 

امة باؼلبٌة الشركاء االشراؾ فى المإسسات االخرى فال ٌجوز اجراءوها اال بعد موافمة الجمعٌة الع -المواد والمهمات والبضائع 

 224161برلم       21101115تفوٌض وتوكٌل ، تارٌخ :  -الحائزة لثالثة ارباع راس المال 

امٌن حلمى حجر  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تكون صالحٌاتة هى نفس صالحٌات رئٌس مجلس  -  065

جل التجارى على النحو التالى / دفع مبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة االدارة السابك وذلن طبما للنظام االساسى للشركة والس

السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولة الحك فى 

وز اجراءوها اال بعد موافمة الجمعٌة العامة باؼلبٌة االشراؾ فى المإسسات االخرى فال ٌج -شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

 224161برلم       21101115تفوٌض وتوكٌل ، تارٌخ :  -الشركاء الحائزة لثالثة ارباع راس المال 

السٌد احمد اسماعٌل محسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ٌراة للتصالح مع الؽٌر فى لضاٌا الشركة وتمثٌل  -  066

 224161برلم       21101115امام المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة ، تارٌخ :  الشركة

السٌد احمد اسماعٌل محسن  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  من ٌراة للتصالح مع الؽٌر فى لضاٌا الشركة  -  069

 224161برلم       21101115وتمثٌل الشركة امام المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة ، تارٌخ : 

السٌد احمد اسماعٌل محسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ٌراة للتصالح مع الؽٌر فى لضاٌا الشركة وتمثٌل  -  061

 224161برلم       21101115الشركة امام المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  من ٌراة للتصالح مع الؽٌر فى لضاٌا الشركة  السٌد احمد اسماعٌل محسن  ذات مسئولٌة محدودة  -  060

 224161برلم       21101115وتمثٌل الشركة امام المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة ، تارٌخ : 

ة امٌن حلمى حجر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  من ٌراة للتصالح مع الؽٌر فى لضاٌا الشركة وتمثٌل الشرك -  091

 224161برلم       21101115امام المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة ، تارٌخ : 

امٌن حلمى حجر  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  من ٌراة للتصالح مع الؽٌر فى لضاٌا الشركة وتمثٌل  -  091

 224161م   برل    21101115الشركة امام المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

امٌن حلمى حجر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  من ٌراة للتصالح مع الؽٌر فى لضاٌا الشركة وتمثٌل الشركة  -  092

 224161برلم       21101115امام المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة ، تارٌخ : 

رة  من ٌراة للتصالح مع الؽٌر فى لضاٌا الشركة وتمثٌل امٌن حلمى حجر  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادا -  093

 224161برلم       21101115الشركة امام المضاٌا المرفوعة من وعلى الشركة ، تارٌخ : 

السٌد احمد اسماعٌل محسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على ان تكون لة كافة الصالحٌات والسلطات الممنوحة  -  094

جلس االدارة المذكورة اعالة بما فى ذلن التولٌع عن الشركة على جمٌع المعامالت المصرفٌة والشٌكات المسحوبة لسٌادة  رئٌس م

على حسابات الشركة لدى كافة البنون المتعامل معها منفردا وكذلن لة كافة الصالحٌات الممنوحة لرئٌس مجلس االدارة طبما للنظام 

 224161برلم       21101115االساسى للشركة ، تارٌخ : 

السٌد احمد اسماعٌل محسن  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  على ان تكون لة كافة الصالحٌات والسلطات  -  095

الممنوحة لسٌادة  رئٌس مجلس االدارة المذكورة اعالة بما فى ذلن التولٌع عن الشركة على جمٌع المعامالت المصرفٌة والشٌكات 

بات الشركة لدى كافة البنون المتعامل معها منفردا وكذلن لة كافة الصالحٌات الممنوحة لرئٌس مجلس االدارة المسحوبة على حسا

 224161برلم       21101115طبما للنظام االساسى للشركة ، تارٌخ : 

السلطات الممنوحة السٌد احمد اسماعٌل محسن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  على ان تكون لة كافة الصالحٌات و -  096

لسٌادة  رئٌس مجلس االدارة المذكورة اعالة بما فى ذلن التولٌع عن الشركة على جمٌع المعامالت المصرفٌة والشٌكات المسحوبة 

على حسابات الشركة لدى كافة البنون المتعامل معها منفردا وكذلن لة كافة الصالحٌات الممنوحة لرئٌس مجلس االدارة طبما للنظام 

 224161برلم       21101115اسى للشركة ، تارٌخ : االس

السٌد احمد اسماعٌل محسن  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  على ان تكون لة كافة الصالحٌات والسلطات  -  099

صرفٌة والشٌكات الممنوحة لسٌادة  رئٌس مجلس االدارة المذكورة اعالة بما فى ذلن التولٌع عن الشركة على جمٌع المعامالت الم

المسحوبة على حسابات الشركة لدى كافة البنون المتعامل معها منفردا وكذلن لة كافة الصالحٌات الممنوحة لرئٌس مجلس االدارة 

 224161برلم       21101115طبما للنظام االساسى للشركة ، تارٌخ : 

ن تكون لة كافة الصالحٌات والسلطات الممنوحة لسٌادة  امٌن حلمى حجر  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  على ا -  091

رئٌس مجلس االدارة المذكورة اعالة بما فى ذلن التولٌع عن الشركة على جمٌع المعامالت المصرفٌة والشٌكات المسحوبة على 

س االدارة طبما للنظام حسابات الشركة لدى كافة البنون المتعامل معها منفردا وكذلن لة كافة الصالحٌات الممنوحة لرئٌس مجل

 224161برلم       21101115االساسى للشركة ، تارٌخ : 

امٌن حلمى حجر  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  على ان تكون لة كافة الصالحٌات والسلطات الممنوحة  -  090

لى جمٌع المعامالت المصرفٌة والشٌكات المسحوبة لسٌادة  رئٌس مجلس االدارة المذكورة اعالة بما فى ذلن التولٌع عن الشركة ع

على حسابات الشركة لدى كافة البنون المتعامل معها منفردا وكذلن لة كافة الصالحٌات الممنوحة لرئٌس مجلس االدارة طبما للنظام 

 224161برلم       21101115االساسى للشركة ، تارٌخ : 

ئٌس مجلس ادارة  على ان تكون لة كافة الصالحٌات والسلطات الممنوحة لسٌادة  امٌن حلمى حجر  شركة مساهمة  نائب ر -  011

رئٌس مجلس االدارة المذكورة اعالة بما فى ذلن التولٌع عن الشركة على جمٌع المعامالت المصرفٌة والشٌكات المسحوبة على 

ات الممنوحة لرئٌس مجلس االدارة طبما للنظام حسابات الشركة لدى كافة البنون المتعامل معها منفردا وكذلن لة كافة الصالحٌ

 224161برلم       21101115االساسى للشركة ، تارٌخ : 

امٌن حلمى حجر  ذات مسئولٌة محدودة  نائب رئٌس مجلس ادارة  على ان تكون لة كافة الصالحٌات والسلطات الممنوحة  -  011

لسٌادة  رئٌس مجلس االدارة المذكورة اعالة بما فى ذلن التولٌع عن الشركة على جمٌع المعامالت المصرفٌة والشٌكات المسحوبة 

لبنون المتعامل معها منفردا وكذلن لة كافة الصالحٌات الممنوحة لرئٌس مجلس االدارة طبما للنظام على حسابات الشركة لدى كافة ا

 224161برلم       21101115االساسى للشركة ، تارٌخ : 

 311942برلم       21101115دمحم ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  012

 311942برلم       21101115دمحم ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  013

 311942برلم       21101115دمحم ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  014
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 311942برلم       21101115شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ : دمحم ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن   -  015

 311942برلم       21101115دمحم ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  016

 311942برلم       21101115ٌخ : دمحم ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تار -  019

برلم       21101115ممدوح دمحم دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  011

311942 

برلم       21101115ممدوح دمحم دمحم هٌكل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  010

311942 

برلم       21101115ممدوح دمحم دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  001

311942 

برلم       21101115ممدوح دمحم دمحم هٌكل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  001

311942 

برلم       21101115 هٌكل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ : ممدوح دمحم دمحم -  002

311942 

برلم       21101115ممدوح دمحم دمحم هٌكل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  003

311942 

برلم       21101115ٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ : مروه ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شر -  004

311942 

برلم       21101115مروه ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  005

311942 

برلم       21101115:  مروه ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ -  006

311942 

برلم       21101115مروه ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  009

311942 

برلم       21101115مروه ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  001

311942 

برلم       21101115روه ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ : م -  000

311942 

برلم       21101115مها ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  1111

311942 

برلم       21101115متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  مها ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن -  1111

311942 

برلم       21101115مها ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  1112

311942 

برلم       21101115 مها ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ : -  1113

311942 
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برلم       21101115مها ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  1114

311942 

برلم       21101115مها ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن لوفاته ، تارٌخ :  -  1115

311942 

ٌكون حك االداره  - ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن دمحم -  1116

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن  وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -دمحم ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1119

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه - ممدوح دمحم هٌكل والثانى دمحم-والتولٌع للطرؾ االول 

وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن 

 311942رلم   ب    21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -دمحم ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1111

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن  وٌكون لهم منفردٌن

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -دمحم ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1110

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن 

 311942برلم       21101115، تارٌخ : النجاز اعمال الشركه 

ٌكون حك االداره  -دمحم ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1111

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

ك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن ح

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -دمحم ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1111

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -ؾ االول والتولٌع للطر

وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن 

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -ممدوح دمحم دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1112

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

ٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن و

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -امن ممدوح دمحم دمحم هٌكل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متض -  1113

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

ن وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذل

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -ممدوح دمحم دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1114

ٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمع-دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن 

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 
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ٌكون حك االداره  -متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  ممدوح دمحم دمحم هٌكل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن -  1115

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن  وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -ممدوح دمحم دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1116

ها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه م-دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن 

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  - دمحم هٌكل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن ممدوح دمحم -  1119

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

الرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض و

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -مروه ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1111

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه - ممدوح دمحم هٌكل والثانى دمحم-والتولٌع للطرؾ االول 

وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن 

 311942لم   بر    21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -مروه ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1110

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

و مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن وٌكون لهم منفردٌن ا

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -مروه ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1121

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -التولٌع للطرؾ االول و

وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن 

 311942برلم       21101115تارٌخ :  النجاز اعمال الشركه ،

ٌكون حك االداره  -مروه ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1121

مٌه مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرس-دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن 

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -امن مروه ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متض -  1122

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

ن وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذل

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -مروه ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1123

سئولٌه امام الجهات الرسمٌه مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والم-دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن 

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -ل صفته من موصى الى متضامن مها ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌ -  1124

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

حك لهم توكٌل الؽٌر وذلن وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌ

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 



 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

ٌكون حك االداره  -مها ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1125

فردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه مها ممدوح دمحم هٌكل من-دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن 

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -طة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن مها ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌ -  1126

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن  وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -مها ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1129

ها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه م-دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن 

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  مها ممدوح -  1121

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم ممدوح دمحم هٌكل والثانى -والتولٌع للطرؾ االول 

وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن 

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

ٌكون حك االداره  -مها ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من موصى الى متضامن  -  1120

مها ممدوح دمحم هٌكل منفردٌن او مجتمعٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه -دمحم هٌكل والثانى  دمحم ممدوح-والتولٌع للطرؾ االول 

وٌكون لهم منفردٌن او مجتمعٌن حك االلتراض والرهن وبٌع السٌارات واالصول الثابته والمنموله وٌحك لهم توكٌل الؽٌر وذلن 

 311942برلم       21101115النجاز اعمال الشركه ، تارٌخ : 

    21101115دمحم ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1131

 311942برلم   

    21101115دمحم ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1131

 311942برلم   

    21101115دمحم ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1132

 311942برلم   

    21101115دمحم ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1133

 311942برلم   

    21101115دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  دمحم ممدوح -  1134

 311942برلم   

    21101115دمحم ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1135

 311942برلم   

توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  ممدوح دمحم دمحم هٌكل  -  1136

 311942برلم       21101115

ممدوح دمحم دمحم هٌكل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1139

 311942برلم       21101115

توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :   ممدوح دمحم دمحم هٌكل -  1131

 311942برلم       21101115



 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

ممدوح دمحم دمحم هٌكل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1130

 311942برلم       21101115

ممدوح دمحم دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1141

 311942برلم       21101115

ممدوح دمحم دمحم هٌكل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1141

 311942برلم       21101115

    21101115مروه ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1142

 311942برلم   

    21101115مروه ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1143

 311942برلم   

    21101115وه ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ : مر -  1144

 311942برلم   

    21101115مروه ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1145

 311942برلم   

    21101115 هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ : مروه ممدوح دمحم -  1146

 311942برلم   

    21101115مروه ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1149

 311942برلم   

    21101115ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ : مها ممدوح دمحم هٌكل  توص -  1141

 311942برلم   

    21101115مها ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1140

 311942برلم   

    21101115ن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ : مها ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  1151

 311942برلم   

    21101115مها ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1151

 311942برلم   

    21101115ٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ : مها ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعد -  1152

 311942برلم   

    21101115مها ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1153

 311942برلم   

    21101115موصى الى متضامن ، تارٌخ : دمحم ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من  -  1154

 311942برلم   

    21101115دمحم ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1155

 311942برلم   

    21101115ضامن ، تارٌخ : دمحم ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى مت -  1156

 311942برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101115دمحم ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1159

 311942برلم   

    21101115خ : دمحم ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌ -  1151

 311942برلم   

    21101115دمحم ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1150

 311942برلم   

ممدوح دمحم دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1161

 311942برلم       21101115

ممدوح دمحم دمحم هٌكل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1161

 311942برلم       21101115

ممدوح دمحم دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1162

 311942برلم       21101115

ممدوح دمحم دمحم هٌكل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1163

 311942برلم       21101115

 ممدوح دمحم دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ : -  1164

 311942برلم       21101115

ممدوح دمحم دمحم هٌكل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1165

 311942برلم       21101115

    21101115مروه ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1166

 311942برلم   

    21101115مروه ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1169

 311942برلم   

    21101115مروه ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1161

 311942برلم   

    21101115مروه ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1160

 311942برلم   

    21101115ه ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ : مرو -  1191

 311942برلم   

    21101115مروه ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1191

 311942برلم   

    21101115هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  مها ممدوح دمحم -  1192

 311942برلم   

    21101115مها ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1193

 311942برلم   

    21101115بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ : مها ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة  -  1194

 311942برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101115مها ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1195

 311942برلم   

    21101115تضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ : مها ممدوح دمحم هٌكل  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  1196

 311942برلم   

    21101115مها ممدوح دمحم هٌكل  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصى الى متضامن ، تارٌخ :  -  1199

 311942برلم   

برلم       21101115خروج الشرٌكة للوفاة ، تارٌخ :   شرٌؾ حنا بشارة سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن -  1191

214122 

برلم       21101115شرٌؾ حنا بشارة سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌكة للوفاة ، تارٌخ :  -  1190

214122 

 214122برلم       21101115برتا جرجس عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكة للوفاة ، تارٌخ :  -  1111

 214122برلم       21101115برتا جرجس عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌكة للوفاة ، تارٌخ :  -  1111

    21101115شرٌؾ حنا بشارة سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لة حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  1112

 214122برلم   

    21101115شرٌؾ حنا بشارة سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  لة حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  1113

 214122برلم   

برلم       21101115برتا جرجس عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لة حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  1114

214122 

برلم       21101115برتا جرجس عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لة حك االدارة والتولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  1115

214122 

هانئ سعد زؼلول مصطفى ابراهٌم الدٌب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تفوٌض كل من / السٌد  -  1116

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والسٌدة االستاذة / سهر دمحم كامل  - المهندس / هانئ سعد زؼلول مصطفى ابراهٌم الدٌب

المشرؾ على لطاعات الشئون العمارٌة  -العضو المنتدب للشئون المالٌة والسٌد المهندس / ممدوح فتحى على الشناوى  -الدماطى 

لتولٌع نٌابة عن الشركة على العمود الناللة لملكٌة فى ا -مدٌر عام البٌع  -والسٌد االستاذ / اسماعٌل عبدالحمٌد دمحم الشرلاوى 

برلم       21101115االراضى وعمارات الشركة الى الؽٌر العرفٌة والرسمٌة والرارات شطب العمود ولوائم الرهونات ، تارٌخ : 

131415 

تفوٌض كل من / السٌد هانئ سعد زؼلول مصطفى ابراهٌم الدٌب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  1119

رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب والسٌدة االستاذة / سهر دمحم كامل  -المهندس / هانئ سعد زؼلول مصطفى ابراهٌم الدٌب 

المشرؾ على لطاعات الشئون العمارٌة  -العضو المنتدب للشئون المالٌة والسٌد المهندس / ممدوح فتحى على الشناوى  -الدماطى 

فى التولٌع نٌابة عن الشركة على العمود الناللة لملكٌة  -مدٌر عام البٌع  -الستاذ / اسماعٌل عبدالحمٌد دمحم الشرلاوى والسٌد ا

برلم       21101115االراضى وعمارات الشركة الى الؽٌر العرفٌة والرسمٌة والرارات شطب العمود ولوائم الرهونات ، تارٌخ : 

131415 

ل مصطفى ابراهٌم الدٌب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعمود االٌجار التى هانئ سعد زؼلو -  1111

تبرمها الشركة مع الؽٌر وذلن بالنسبة للعمود المتعلمة بعمارات وامالن الشركة وكذا المحددة بالعمود المسجلة والمشهرة برلم ) 

ة االعمال والمباحث االفرٌمٌة وشركة مصر الجدٌدة العمارٌة الخاصة بشرك 1091(  لسنة  6515وبرلم )  1051( لسنة  2613

برلم       21101115على ان ٌكون لكل منهم حك التولٌع مجتمعا مع اى ممن لهم حك التولٌع من المذكورٌن بعالٌة ، تارٌخ : 

131415 
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تدب  وعمود االٌجار التى هانئ سعد زؼلول مصطفى ابراهٌم الدٌب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو من -  1110

تبرمها الشركة مع الؽٌر وذلن بالنسبة للعمود المتعلمة بعمارات وامالن الشركة وكذا المحددة بالعمود المسجلة والمشهرة برلم ) 

الخاصة بشركة االعمال والمباحث االفرٌمٌة وشركة مصر الجدٌدة العمارٌة  1091(  لسنة  6515وبرلم )  1051( لسنة  2613

برلم       21101115ان ٌكون لكل منهم حك التولٌع مجتمعا مع اى ممن لهم حك التولٌع من المذكورٌن بعالٌة ، تارٌخ :  على

131415 

برلم       21101115مارى شحاته وٌصا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1101

311113 

كة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح للطرؾ االول منفردا وله مفدى ثابت  عطٌه  شر -  1101

 324313برلم       21101115الحك فى تفوٌض الؽٌر فى بعض او كل ما ٌخص اداره الشركه ، تارٌخ : 

االدارة بتشكٌلة الحالى سمٌر هنرى ماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اوال / تعٌٌن مجلس  -  1102

ثانٌا / اعطاء صالحٌات لبعض اعضاء مجلس االدارة حٌث  - 2110/3/31وتجدٌد عضوٌتة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من تارٌخ 

ٌكون لكل من السٌد / سمٌر هنرى ماضى ) رئٌس مجلس االدارة ( والسٌد / حلٌم حلمى ماضى ) عضو مجلس االدارة ( ) مجتمعٌن 

الحك فى التعامل امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة والهٌئات والتولٌع على جمٌع المستندات امام كافة  او منفردٌن (

 291950برلم       21101116الجهات الرسمٌة والشهر العمارى وكذلن التولٌع امام الهٌئة العامة لالستثمار ، تارٌخ : 

مجلس ادارة وعضو منتدب  اوال / تعٌٌن مجلس االدارة بتشكٌلة الحالى  سمٌر هنرى ماضى  شركة مساهمة  رئٌس -  1103

ثانٌا / اعطاء صالحٌات لبعض اعضاء مجلس االدارة حٌث  - 2110/3/31وتجدٌد عضوٌتة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من تارٌخ 

عضو مجلس االدارة ( ) مجتمعٌن  ٌكون لكل من السٌد / سمٌر هنرى ماضى ) رئٌس مجلس االدارة ( والسٌد / حلٌم حلمى ماضى )

او منفردٌن ( الحك فى التعامل امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة والهٌئات والتولٌع على جمٌع المستندات امام كافة 

 291950برلم       21101116الجهات الرسمٌة والشهر العمارى وكذلن التولٌع امام الهٌئة العامة لالستثمار ، تارٌخ : 

سمٌر هنرى ماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اوال / تعٌٌن مجلس االدارة بتشكٌلة الحالى  -  1104

ثانٌا / اعطاء صالحٌات لبعض اعضاء مجلس االدارة حٌث  - 2110/3/31وتجدٌد عضوٌتة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من تارٌخ 

س مجلس االدارة ( والسٌد / حلٌم حلمى ماضى ) عضو مجلس االدارة ( ) مجتمعٌن ٌكون لكل من السٌد / سمٌر هنرى ماضى ) رئٌ

او منفردٌن ( الحك فى التعامل امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة والهٌئات والتولٌع على جمٌع المستندات امام كافة 

 291950برلم       21101116ستثمار ، تارٌخ : الجهات الرسمٌة والشهر العمارى وكذلن التولٌع امام الهٌئة العامة لال

سمٌر هنرى ماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وادارة وكذلن  -  1105

ات وفتح التولٌع امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات واجراء التعالد

االعتمادات واجراء التسهٌالت البنكٌة والسحب بضمان البضائع من البنون وكافة المعامالت االخرى الالزمة لتحمٌك ؼرض الشركة 

رئٌس مجلس االدارة منفردا  -ولهما الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وٌكون للسٌد / سمٌر هنرى ماضى 

 291950برلم       21101116الرهن وبٌع االصول الثابتة والمتمولة بكافة انواعها ، تارٌخ : الحك فى ابرام المرض و

سمٌر هنرى ماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وادارة وكذلن  -  1106

لحسابات والتولٌع على الشٌكات واجراء التعالدات وفتح التولٌع امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وفتح وؼلك ا

االعتمادات واجراء التسهٌالت البنكٌة والسحب بضمان البضائع من البنون وكافة المعامالت االخرى الالزمة لتحمٌك ؼرض الشركة 

س مجلس االدارة منفردا رئٌ -ولهما الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وٌكون للسٌد / سمٌر هنرى ماضى 

 291950برلم       21101116الحك فى ابرام المرض والرهن وبٌع االصول الثابتة والمتمولة بكافة انواعها ، تارٌخ : 

سمٌر هنرى ماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وادارة وكذلن  -  1109

التولٌع امام البنون بكافة معامالتها من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات واجراء التعالدات وفتح 

والسحب بضمان البضائع من البنون وكافة المعامالت االخرى الالزمة لتحمٌك ؼرض الشركة  االعتمادات واجراء التسهٌالت البنكٌة

رئٌس مجلس االدارة منفردا  -ولهما الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وٌكون للسٌد / سمٌر هنرى ماضى 

 291950برلم       21101116نواعها ، تارٌخ : الحك فى ابرام المرض والرهن وبٌع االصول الثابتة والمتمولة بكافة ا
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سمٌر هنرى ماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وكذلن التولٌع على عمود الشراء والبٌع  -  1101

برلم       21101116االبتدائٌة والنهائٌة امام الشهر العمارى بكل ما هو ثابت ومنمول فى كل ما ٌخص الشركة من اصول ، تارٌخ : 

291950 

سمٌر هنرى ماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وكذلن التولٌع على عمود الشراء والبٌع  -  1100

برلم       21101116االبتدائٌة والنهائٌة امام الشهر العمارى بكل ما هو ثابت ومنمول فى كل ما ٌخص الشركة من اصول ، تارٌخ : 

291950 

هنرى ماضى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وكذلن التولٌع على عمود الشراء والبٌع سمٌر  -  1111

برلم       21101116االبتدائٌة والنهائٌة امام الشهر العمارى بكل ما هو ثابت ومنمول فى كل ما ٌخص الشركة من اصول ، تارٌخ : 

291950 

ضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / حك  االدارة والتولٌع خالد حسن محمود عبد الهادي  شركة ت -  1111

من حك الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركة على ان ٌكون ذلن باسم الشركة وبما 

مثٌلها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ولهما ٌحمك اهدافها ولهما الحك فى التولٌع على كافة عمود الشركة دون استثناء وت

الحك فى التصرؾ بالبٌع والشراء فى عمارات ومنموالت الشركة بكافة انواع التصرفات للنفس او للؽٌر وشراء وبٌع االصول الثابته 

 115163برلم       21101116ووسائاللنمل ولهما كذلن حك شراء السٌارات الخاصه ، تارٌخ : 

خالد حسن محمود عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / حك  االدارة والتولٌع  -  1112

من حك الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركة على ان ٌكون ذلن باسم الشركة وبما 

لى كافة عمود الشركة دون استثناء وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ولهما ٌحمك اهدافها ولهما الحك فى التولٌع ع

الحك فى التصرؾ بالبٌع والشراء فى عمارات ومنموالت الشركة بكافة انواع التصرفات للنفس او للؽٌر وشراء وبٌع االصول الثابته 

 115163برلم       21101116 ووسائاللنمل ولهما كذلن حك شراء السٌارات الخاصه ، تارٌخ :

خالد حسن محمود عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / حك  االدارة والتولٌع  -  1113

من حك الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركة على ان ٌكون ذلن باسم الشركة وبما 

مك اهدافها ولهما الحك فى التولٌع على كافة عمود الشركة دون استثناء وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ولهما ٌح

الحك فى التصرؾ بالبٌع والشراء فى عمارات ومنموالت الشركة بكافة انواع التصرفات للنفس او للؽٌر وشراء وبٌع االصول الثابته 

 115163برلم       21101116حك شراء السٌارات الخاصه ، تارٌخ :  ووسائاللنمل ولهما كذلن

خالد حسن محمود عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالشركة وبٌعها لنفسهما او للؽٌر والتولٌع امام البنون باسم  -  1114

واجراء التسهٌالت االئتمانٌه ولهما الحك فى  الشركة وكذلن حك السحب واالٌداع وااللتراض والرهن والبٌع والشراء للنفس او للؽٌر

 115163برلم       21101116توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

خالد حسن محمود عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالشركة وبٌعها لنفسهما او للؽٌر والتولٌع امام البنون باسم  -  1115

والبٌع والشراء للنفس او للؽٌر واجراء التسهٌالت االئتمانٌه ولهما الحك فى  الشركة وكذلن حك السحب واالٌداع وااللتراض والرهن

 115163برلم       21101116توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

خالد حسن محمود عبد الهادي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالشركة وبٌعها لنفسهما او للؽٌر والتولٌع امام البنون باسم  -  1116

لسحب واالٌداع وااللتراض والرهن والبٌع والشراء للنفس او للؽٌر واجراء التسهٌالت االئتمانٌه ولهما الحك فى الشركة وكذلن حك ا

 115163برلم       21101116توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

دمحم فرٌد مجد -مجد دمحم فرٌد سعد زهران  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للسٌد  -  1119

دمحم مسلم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه كافه السلطات فى تعدٌل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه  -سعد زهران والسٌد 

والمطاعٌن العام والخاص واالستثمارى والبنون واالفراد ولهما الحك فى التولٌع على كافه العمود وااللتراض والرهن بكافه انواعها 

صول الشركه بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للؽٌر وذلن لصالح البنون او للؽٌر وللشرٌكٌن المدٌرٌن ان ٌوالت لكافه ا

 249314برلم       21101116او ٌفوضا من ٌرٌا فى كل او بعض اختصاصاتهما ، تارٌخ : 

مجد دمحم فرٌد -عدٌل االداره والتولٌع لتصبح للسٌد مجد دمحم فرٌد سعد زهران  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ت -  1111

دمحم مسلم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه كافه السلطات فى تعدٌل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه  -سعد زهران والسٌد 

وااللتراض والرهن بكافه انواعها  والمطاعٌن العام والخاص واالستثمارى والبنون واالفراد ولهما الحك فى التولٌع على كافه العمود
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لكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للؽٌر وذلن لصالح البنون او للؽٌر وللشرٌكٌن المدٌرٌن ان ٌوالت 

 249314برلم       21101116او ٌفوضا من ٌرٌا فى كل او بعض اختصاصاتهما ، تارٌخ : 

مجد دمحم فرٌد -هران  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح للسٌد مجد دمحم فرٌد سعد ز -  1110

دمحم مسلم دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه كافه السلطات فى تعدٌل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه  -سعد زهران والسٌد 

د ولهما الحك فى التولٌع على كافه العمود وااللتراض والرهن بكافه انواعها والمطاعٌن العام والخاص واالستثمارى والبنون واالفرا

لكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للؽٌر وذلن لصالح البنون او للؽٌر وللشرٌكٌن المدٌرٌن ان ٌوالت 

 249314لم   بر    21101116او ٌفوضا من ٌرٌا فى كل او بعض اختصاصاتهما ، تارٌخ : 

مارتن سامى وهبه موسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  1111

للشرٌكٌن المتضامنٌن االول والثانى مجتمعٌن اومنفردٌن ولهم حك توكٌل الؽٌر والتولٌع عنهما امام كافة البنون واالوراق البنكٌة 

 303113برلم       21101116جهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة ، تارٌخ : وامام كافة ال

ساندرا جورج انور فرج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  1111

نهما امام كافة البنون واالوراق البنكٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن االول والثانى مجتمعٌن اومنفردٌن ولهم حك توكٌل الؽٌر والتولٌع ع

 303113برلم       21101116وامام كافة الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة ، تارٌخ : 

مارٌان خٌرى اخنوخ موسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  1112

لثانى مجتمعٌن اومنفردٌن ولهم حك توكٌل الؽٌر والتولٌع عنهما امام كافة البنون واالوراق البنكٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن االول وا

 303113برلم       21101116وامام كافة الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة ، تارٌخ : 

رة الشركة والتولٌع عنها سامى فاروق فكٌه ؼطاس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح ادا -  1113

للشرٌكٌن المتضامنٌن االول والثانى مجتمعٌن اومنفردٌن ولهم حك توكٌل الؽٌر والتولٌع عنهما امام كافة البنون واالوراق البنكٌة 

 303113برلم       21101116وامام كافة الجهات الرسمٌة والؽٌر رسمٌة ، تارٌخ : 

برلم       21101116بسٌطة  شرٌن موصى  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : مارتن سامى وهبه موسى  توصٌة  -  1114

303113 

برلم       21101116ساندرا جورج انور فرج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1115

303113 

    21101116جت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ : مارٌان خٌرى اخنوخ موسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خر -  1116

 303113برلم   

برلم       21101116سامى فاروق فكٌه ؼطاس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، تارٌخ :  -  1119

303113 

ٌكة متضامنة ، تارٌخ : بٌتر مراد حنس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفتها من شرٌكة موصٌة الى شر -  1111

 203056برلم       21101116

بٌتر مراد حنس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفتها من شرٌكة موصٌة الى شرٌكة متضامنة ، تارٌخ :  -  1110

 203056برلم       21101116

شرٌكة متضامنة ، تارٌخ : مراد حنس نعام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها من شرٌكة موصٌة الى  -  1121

 203056برلم       21101116

مراد حنس نعام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها من شرٌكة موصٌة الى شرٌكة متضامنة ، تارٌخ :  -  1121

 203056برلم       21101116

الى شرٌكة متضامنة ، تارٌخ : مونٌكا مراد حنس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفتها من شرٌكة موصٌة  -  1122

 203056برلم       21101116
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مونٌكا مراد حنس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفتها من شرٌكة موصٌة الى شرٌكة متضامنة ، تارٌخ :  -  1123

 203056برلم       21101116

ٌكة موصٌة الى شرٌكة متضامنة ، تارٌخ مرفت لوٌز للدس صلٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها من شر -  1124

 203056برلم       21101116: 

مرفت لوٌز للدس صلٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها من شرٌكة موصٌة الى شرٌكة متضامنة ، تارٌخ  -  1125

 203056برلم       21101116: 

بٌتر مراد حنس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االدارة والتولٌع للطرفٌن االول والثانى فمط مجتمعٌن او منفردٌن  -  1126

 203056برلم       21101116اما فى حالة البٌع والرهن ٌشترط الموافمة الكتابٌة الطراؾ الشركة جمٌعا ، تارٌخ : 

ن موصى  حك االدارة والتولٌع للطرفٌن االول والثانى فمط مجتمعٌن او منفردٌن بٌتر مراد حنس  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  1129

 203056برلم       21101116اما فى حالة البٌع والرهن ٌشترط الموافمة الكتابٌة الطراؾ الشركة جمٌعا ، تارٌخ : 

الول والثانى فمط مجتمعٌن او منفردٌن مراد حنس نعام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للطرفٌن ا -  1121

 203056برلم       21101116اما فى حالة البٌع والرهن ٌشترط الموافمة الكتابٌة الطراؾ الشركة جمٌعا ، تارٌخ : 

مراد حنس نعام  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للطرفٌن االول والثانى فمط مجتمعٌن او منفردٌن  -  1120

 203056برلم       21101116ما فى حالة البٌع والرهن ٌشترط الموافمة الكتابٌة الطراؾ الشركة جمٌعا ، تارٌخ : ا

مونٌكا مراد حنس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االدارة والتولٌع للطرفٌن االول والثانى فمط مجتمعٌن او منفردٌن  -  1131

 203056برلم       21101116ة الكتابٌة الطراؾ الشركة جمٌعا ، تارٌخ : اما فى حالة البٌع والرهن ٌشترط الموافم

مونٌكا مراد حنس  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  حك االدارة والتولٌع للطرفٌن االول والثانى فمط مجتمعٌن او منفردٌن  -  1131

 203056برلم       21101116خ : اما فى حالة البٌع والرهن ٌشترط الموافمة الكتابٌة الطراؾ الشركة جمٌعا ، تارٌ

مرفت لوٌز للدس صلٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للطرفٌن االول والثانى فمط مجتمعٌن او  -  1132

 203056برلم       21101116منفردٌن اما فى حالة البٌع والرهن ٌشترط الموافمة الكتابٌة الطراؾ الشركة جمٌعا ، تارٌخ : 

مرفت لوٌز للدس صلٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للطرفٌن االول والثانى فمط مجتمعٌن او  -  1133

 203056برلم       21101116منفردٌن اما فى حالة البٌع والرهن ٌشترط الموافمة الكتابٌة الطراؾ الشركة جمٌعا ، تارٌخ : 

 190246برلم       21101116ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :   جبرٌٌل سلٌم جبرائٌل كحال -  1134

 190246برلم       21101116كرٌم ٌوسؾ عٌاد نبٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  1135

 190246برلم       21101116ناجً انور نصٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  1136

 190246برلم       21101116ٌل سلٌم جبرائٌل كحال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ : جبرٌ -  1139

 190246برلم       21101116كرٌم ٌوسؾ عٌاد نبٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  1131

 190246 برلم      21101116ناجً انور نصٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  1130

ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن او  -جبرٌٌل سلٌم جبرائٌل كحال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   -  1141

مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما ما احتفظ بة هذا العمد او لانون الشركات او الئحتة 

وٌكون للسٌد / كرٌم ٌوسؾ نبٌة وحدة الحك فى التولٌع منفردا على كافة العمود والمعامالت الداخلة   -2لجمعٌة العامة     التنفٌذٌة ل

ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد صفاتهم وسلطاتهم ومرتباتهم واجورهم 

 190246برلم       21101116ندات االذنٌة ، تارٌخ : ومكافاتهم وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة الس

ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن او  -كرٌم ٌوسؾ عٌاد نبٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   -  1141

لانون الشركات او الئحتة  مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما ما احتفظ بة هذا العمد او
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وٌكون للسٌد / كرٌم ٌوسؾ نبٌة وحدة الحك فى التولٌع منفردا على كافة العمود والمعامالت الداخلة   -2التنفٌذٌة للجمعٌة العامة     

ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد صفاتهم وسلطاتهم ومرتباتهم واجورهم 

 190246برلم       21101116مكافاتهم وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة ، تارٌخ : و

ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولهم منفردٌن او  -ناجً انور نصٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   -  1142

ا فٌما ما احتفظ بة هذا العمد او لانون الشركات او الئحتة مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمه

وٌكون للسٌد / كرٌم ٌوسؾ نبٌة وحدة الحك فى التولٌع منفردا على كافة العمود والمعامالت الداخلة   -2التنفٌذٌة للجمعٌة العامة     

هم وسلطاتهم ومرتباتهم واجورهم ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد صفات

 190246برلم       21101116ومكافاتهم وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة ، تارٌخ : 

جبرٌٌل سلٌم جبرائٌل كحال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى  -  1143

د او باالجل ولة شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع  والمنموالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات تتعلك بمعاملة الشركة بالنم

كما ٌكون لة لبض وصرؾ اٌة مبالػ وكذلن فتح حسابات لدى البنون والتعامل علٌها صرفا واٌداعا والتصرؾ فٌها وفى التولٌع 

وٌكون  -3ع المحالت والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى على عمود المروض بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌ

 190246برلم       21101116للسٌد / ناجى انور نصٌؾ والسٌد / جبربٌل سلٌم جبرائٌل كحال ، تارٌخ : 

ت التى تتعلك كرٌم ٌوسؾ عٌاد نبٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفما -  1144

بمعاملة الشركة بالنمد او باالجل ولة شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع  والمنموالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات كما 

ٌكون لة لبض وصرؾ اٌة مبالػ وكذلن فتح حسابات لدى البنون والتعامل علٌها صرفا واٌداعا والتصرؾ فٌها وفى التولٌع على 

وٌكون للسٌد /  -3بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى عمود المروض 

 190246برلم       21101116ناجى انور نصٌؾ والسٌد / جبربٌل سلٌم جبرائٌل كحال ، تارٌخ : 

فة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ناجً انور نصٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والتجارٌة وابرام كا -  1145

بمعاملة الشركة بالنمد او باالجل ولة شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع  والمنموالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات كما 

وفى التولٌع على ٌكون لة لبض وصرؾ اٌة مبالػ وكذلن فتح حسابات لدى البنون والتعامل علٌها صرفا واٌداعا والتصرؾ فٌها 

وٌكون للسٌد /  -3عمود المروض بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى 

 190246برلم       21101116ناجى انور نصٌؾ والسٌد / جبربٌل سلٌم جبرائٌل كحال ، تارٌخ : 

ولٌة محدودة  مدٌر  الحك فى التولٌع مجتمعٌن مع بعضهما على الحسابات البنكٌة جبرٌٌل سلٌم جبرائٌل كحال  ذات مسئ -  1146

ولكل من المدٌرٌن الحك فى تفوٌض كل او بعض سلطاتة الى  -4للشركة صرفا بحد الصى خمسون الؾ جنٌة فى التعامل الواحد  

 190246برلم       21101116مدٌر اخر او اى من الؽٌر ، تارٌخ : 

ٌوسؾ عٌاد نبٌه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الحك فى التولٌع مجتمعٌن مع بعضهما على الحسابات البنكٌة للشركة  كرٌم -  1149

ولكل من المدٌرٌن الحك فى تفوٌض كل او بعض سلطاتة الى مدٌر اخر  -4صرفا بحد الصى خمسون الؾ جنٌة فى التعامل الواحد  

 190246لم   بر    21101116او اى من الؽٌر ، تارٌخ : 

ناجً انور نصٌؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الحك فى التولٌع مجتمعٌن مع بعضهما على الحسابات البنكٌة للشركة  -  1141

ولكل من المدٌرٌن الحك فى تفوٌض كل او بعض سلطاتة الى مدٌر اخر  -4صرفا بحد الصى خمسون الؾ جنٌة فى التعامل الواحد  

 190246برلم       21101116ٌخ : او اى من الؽٌر ، تار

برلم       21101116دمحم احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1140

414201 

برلم       21101116دمحم احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1151

414201 

    21101116حازم اسماعٌل محمود البٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1151

 414201برلم   

    21101116حازم اسماعٌل محمود البٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1152

 414201  برلم 
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    21101116اسامه حسن عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1153

 414201برلم   

    21101116اسامه حسن عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1154

 414201برلم   

سامر اسماعٌل محمود البٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1155

 414201برلم       21101116

سامر اسماعٌل محمود البٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1156

 414201برلم       21101116

برلم       21101116حسن احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1159

414201 

برلم       21101116حسن احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1151

414201 

    21101116دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1150

 414201برلم   

    21101116 عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم -  1161

 414201برلم   

    21101116حسن عبدالؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1161

 414201برلم   

    21101116حسن عبدالؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1162

 414201برلم   

    21101116احمد حسن عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1163

 414201برلم   

    21101116حسن عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : احمد  -  1164

 414201برلم   

عالء الدٌن عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1165

 414201برلم       21101116

عالء الدٌن عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1166

 414201برلم       21101116

عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1169

 414201برلم       21101116

عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1161

 414201برلم       21101116

    21101116خالد عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1160

 414201رلم   ب

    21101116خالد عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1191

 414201برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اشرؾ عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1191

 414201برلم       21101116

اشرؾ عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1192

 414201برلم       21101116

لسٌد دمحم دمحم احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد وا -  1193

 414201برلم       21101116عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد والسٌد دمحم  -  1194

 414201برلم       21101116ر دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : عبدالفتاح عبدالؽفا

حازم اسماعٌل محمود البٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد  -  1195

برلم       21101116بدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : والسٌد دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن ع

414201 

حازم اسماعٌل محمود البٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد  -  1196

برلم       21101116منفردٌن ، تارٌخ : والسٌد دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او 

414201 

اسامه حسن عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد والسٌد  -  1199

 414201برلم       21101116دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اسامه حسن عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد والسٌد  -  1191

 414201برلم       21101116دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

سامر اسماعٌل محمود البٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم  -  1190

برلم       21101116احمد والسٌد دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

414201 

ل محمود البٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم سامر اسماعٌ -  1111

برلم       21101116احمد والسٌد دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

414201 

ٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد والسٌد دمحم حسن احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بس -  1111

 414201برلم       21101116عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

داره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد والسٌد دمحم حسن احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اال -  1112

 414201برلم       21101116عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حسن احمد ؼنٌم احمد والسٌد  دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى -  1113

 414201برلم       21101116دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد والسٌد  -  1114

 414201برلم       21101116دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

فار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد حسن عبدالؽ -  1115

برلم       21101116والسٌد دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

414201 



 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

سٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد حسن عبدالؽفار دمحم محمود  توصٌة ب -  1116

برلم       21101116والسٌد دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

414201 

حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد والسٌد  احمد حسن عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل -  1119

 414201برلم       21101116دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حسن احمد ؼنٌم احمد والسٌد  احمد حسن عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى -  1111

 414201برلم       21101116دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌم عالء الدٌن عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼن -  1110

برلم       21101116احمد والسٌد دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

414201 

عالء الدٌن عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم  -  1101

برلم       21101116ٌد دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : احمد والس

414201 

عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد  -  1101

برلم       21101116عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  والسٌد دمحم عبدالفتاح

414201 

عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد  -  1102

برلم       21101116السٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : والسٌد دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم و

414201 

خالد عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد  -  1103

برلم       21101116دالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : والسٌد دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عب

414201 

خالد عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد  -  1104

برلم       21101116ٌن او منفردٌن ، تارٌخ : والسٌد دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمع

414201 

اشرؾ عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد  -  1105

برلم       21101116رٌخ : والسٌد دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تا

414201 

اشرؾ عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع الى حسن احمد ؼنٌم احمد  -  1106

برلم       21101116والسٌد دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم والسٌد اسامه حسن عبدالؽفار دمحم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

414201 

برلم       21101116دمحم احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1109

414201 

برلم       21101116دمحم احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1101

414201 

    21101116حازم اسماعٌل محمود البٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1100

 414201برلم   



 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

    21101116حازم اسماعٌل محمود البٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1211

 414201برلم   

    21101116فار دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ : اسامه حسن عبدالؽ -  1211

 414201برلم   

    21101116اسامه حسن عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1212

 414201برلم   

صٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ : سامر اسماعٌل محمود البٌن  تو -  1213

 414201برلم       21101116

سامر اسماعٌل محمود البٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1214

 414201برلم       21101116

برلم       21101116ٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ : حسن احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بس -  1215

414201 

برلم       21101116حسن احمد ؼنٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1216

414201 

    21101116رٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ : دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  1219

 414201برلم   

    21101116دمحم عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1211

 414201برلم   

    21101116دٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ : حسن عبدالؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تع -  1210

 414201برلم   

    21101116حسن عبدالؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1211

 414201برلم   

    21101116ن الى موصى ، تارٌخ : احمد حسن عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌ -  1211

 414201برلم   

    21101116احمد حسن عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1212

 414201برلم   

عالء الدٌن عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1213

 414201برلم       21101116

عالء الدٌن عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1214

 414201   برلم    21101116

عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1215

 414201برلم       21101116

عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1216

 414201   برلم    21101116

    21101116خالد عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1219

 414201برلم   



 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

    21101116خالد عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1211

 414201 برلم  

اشرؾ عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1210

 414201برلم       21101116

اشرؾ عبدالفتاح عبدالؽفار دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى موصى ، تارٌخ :  -  1221

 414201برلم       21101116

    21101116احمد عبداللطٌؾ سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1221

 414293برلم   

    21101116احمد عبداللطٌؾ سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1222

 414293برلم   

اسامه ولٌم شهات ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1223

 414293برلم       21101116

اسامه ولٌم شهات ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1224

 414293برلم       21101116

بداللطٌؾ سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح /االداره الى من المتضامنٌن فمط احمد ع -  1225

دون الموصٌٌن اما  التولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه تكون للشرٌكٌن  المتضامنٌن مجتمعٌن وٌكون  لهما مجتمعٌن كافه 

كون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركة و لصالحها  و ضمن اؼراضها و لهما الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان   ت

حك التولٌع و التعامل و ابرام كافه العمود و المشارطات مع كافه الجهات  الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال 

 414293برلم       21101116والمطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهما الحك فى ، تارٌخ : 

احمد عبداللطٌؾ سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح /االداره الى من المتضامنٌن فمط  -  1226

دون الموصٌٌن اما  التولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه تكون للشرٌكٌن  المتضامنٌن مجتمعٌن وٌكون  لهما مجتمعٌن كافه 

لتحمٌك ؼرض الشركة على ان   تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركة و لصالحها  و ضمن اؼراضها و لهما الصالحٌات 

حك التولٌع و التعامل و ابرام كافه العمود و المشارطات مع كافه الجهات  الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال 

 414293برلم       21101116حك فى ، تارٌخ : والمطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهما ال

اسامه ولٌم شهات ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح /االداره الى من المتضامنٌن  -  1229

ون  لهما مجتمعٌن كافه فمط دون الموصٌٌن اما  التولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه تكون للشرٌكٌن  المتضامنٌن مجتمعٌن وٌك

الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان   تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركة و لصالحها  و ضمن اؼراضها و لهما 

حك التولٌع و التعامل و ابرام كافه العمود و المشارطات مع كافه الجهات  الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال 

 414293برلم       21101116طاع الخاص بكافه اشكالهم ولهما الحك فى ، تارٌخ : والم

اسامه ولٌم شهات ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة و التولٌع لتصبح /االداره الى من المتضامنٌن  -  1221

للشرٌكٌن  المتضامنٌن مجتمعٌن وٌكون  لهما مجتمعٌن كافه فمط دون الموصٌٌن اما  التولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه تكون 

الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان   تكون االعمال التى تصدر منهما باسم الشركة و لصالحها  و ضمن اؼراضها و لهما 

والمطاع العام ولطاع االعمال حك التولٌع و التعامل و ابرام كافه العمود و المشارطات مع كافه الجهات  الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه 

 414293برلم       21101116والمطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهما الحك فى ، تارٌخ : 

احمد عبداللطٌؾ سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن و عزل مستخدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و  -  1220

ع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافه العمود و اجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ   و تولٌ

المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة  بالنمد او باالجل و لهما مجتمعان حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

ات و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع البنون من سحب و تولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و استصدار خطاب

 414293برلم       21101116و المصارؾ  و كل ذلن باسم الشركة  و ضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد عبداللطٌؾ سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن و عزل مستخدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و  -  1231

ما حك لبض ودفع المبالػ   و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافه العمود و اجورهم وله

المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة  بالنمد او باالجل و لهما مجتمعان حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ 

ح و ؼلك الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع البنون من سحب و تولٌع على الشٌكات و فت

 414293برلم       21101116و المصارؾ  و كل ذلن باسم الشركة  و ضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 

لشركة و تحدٌد مرتباتهم و اسامه ولٌم شهات ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعٌٌن و عزل مستخدمى و وكالء ا -  1231

اجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ   و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافه العمود و 

ارؾ المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة  بالنمد او باالجل و لهما مجتمعان حك التعامل مع جمٌع البنون و المص

من سحب و تولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع البنون 

 414293برلم       21101116و المصارؾ  و كل ذلن باسم الشركة  و ضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 

ضامن  تعٌٌن و عزل مستخدمى و وكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اسامه ولٌم شهات ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  1232

اجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ   و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌة و التجارٌة و ابرام كافه العمود و 

ان حك التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ المشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة  بالنمد او باالجل و لهما مجتمع

من سحب و تولٌع على الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع البنون 

 414293برلم       21101116و المصارؾ  و كل ذلن باسم الشركة  و ضمن اؼراضها وكذلن ، تارٌخ : 

لطٌؾ سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما    الحك فى التولٌع على عمود شراء االصول العمارٌة و احمد عبدال -  1233

المنموله باسم الشركة و لصالحها و ٌحك للشرٌكٌن  المتضامنٌن اتخاذ كافه االجراءات التى ٌروا انها الزمه لتسٌٌر الشركة و 

    21101116وكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : اعمالها دون تدخل من الشركاء الموصٌن و لهما حك ت

 414293برلم   

احمد عبداللطٌؾ سلٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما    الحك فى التولٌع على عمود شراء االصول العمارٌة و  -  1234

الجراءات التى ٌروا انها الزمه لتسٌٌر الشركة و المنموله باسم الشركة و لصالحها و ٌحك للشرٌكٌن  المتضامنٌن اتخاذ كافه ا

    21101116اعمالها دون تدخل من الشركاء الموصٌن و لهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 414293برلم   

مود شراء االصول العمارٌة و اسامه ولٌم شهات ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لهما    الحك فى التولٌع على ع -  1235

المنموله باسم الشركة و لصالحها و ٌحك للشرٌكٌن  المتضامنٌن اتخاذ كافه االجراءات التى ٌروا انها الزمه لتسٌٌر الشركة و 

    21101116اعمالها دون تدخل من الشركاء الموصٌن و لهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 414293  برلم 

اسامه ولٌم شهات ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  لهما    الحك فى التولٌع على عمود شراء االصول العمارٌة و  -  1236

المنموله باسم الشركة و لصالحها و ٌحك للشرٌكٌن  المتضامنٌن اتخاذ كافه االجراءات التى ٌروا انها الزمه لتسٌٌر الشركة و 

    21101116من الشركاء الموصٌن و لهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ :  اعمالها دون تدخل

 414293برلم   

ثرٌا زكرٌا حسن فاضل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / حك االداره والتولٌع  -  1239

ٌا حسن فاضل والشرٌن الثانى المتضامن السٌده / لمٌس دمحم فتحى ابراهٌم الفطاٌرى للشرٌن االول المتضامن السٌده / ثرٌا زكر

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الهٌئات و المإسسات العامه و شركات المطاع العام و 

لى الشٌكات وتحصٌلها وتجدٌد ترخٌص المحل و تعدٌل بٌاناته الخاص و االفراد وفتح الحسابات فى البنون باسم الشركه والتولٌع ع

 422421برلم       21101119بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان الشركه ، تارٌخ : 

ثرٌا زكرٌا حسن فاضل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / حك االداره والتولٌع  -  1231

رٌن االول المتضامن السٌده / ثرٌا زكرٌا حسن فاضل والشرٌن الثانى المتضامن السٌده / لمٌس دمحم فتحى ابراهٌم الفطاٌرى للش

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الهٌئات و المإسسات العامه و شركات المطاع العام و 

بات فى البنون باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات وتحصٌلها وتجدٌد ترخٌص المحل و تعدٌل بٌاناته الخاص و االفراد وفتح الحسا

 422421برلم       21101119بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

او بٌع اصل من االصول او الرهن  ثرٌا زكرٌا حسن فاضل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  عدا ما ٌتعلك بشراء -  1230

 422421برلم       21101119او االلتراض من البنون فال ٌتم اال بتولٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وكتابٌا ، تارٌخ : 

ثرٌا زكرٌا حسن فاضل  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  عدا ما ٌتعلك بشراء او بٌع اصل من االصول او الرهن  -  1241

 422421برلم       21101119اللتراض من البنون فال ٌتم اال بتولٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وكتابٌا ، تارٌخ : او ا

 Fineby Estateممثال لشركة  -منصور عبدالمجٌد عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  1241

Limited -  : 315011برلم       21101119لبول استمالة ، تارٌخ 

 Finebyممثال لشركة  -هشام عرفات مهدى احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والعضو المنتدب  -  1242

Estate Limited -  : 315011برلم       21101119لبول استمالة ، تارٌخ 

 Fineby Estateممثال لشركة  -هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  1243

Limited -  : 315011برلم       21101119لبول استمالة ، تارٌخ 

برلم       21101119منصور عبدالمجٌد عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ) عضو ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -  1244

315011 

هشام عرفات مهدى احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) عضو ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -  1245

 315011برلم       21101119

رلم   ب    21101119هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ) عضو ؼٌر متفرغ ( ، تارٌخ :  -  1246

315011 

بدال من االستاذ /  -منصور عبدالمجٌد عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل لشركة فٌنبى استٌت لٌمتد  -  1249

منصور عبدالمجٌد عامر /// وعلى ان  تكون اختصاصات السٌد الدكتور مهندس / هشام عرفات مهدى احمد رئٌس مجلس االدارة و 

 -التالى : العضو المنتدب على النحو

تمثٌل الشركة امام المضاء وكافة الجهات الحكومٌة و الهٌئات و االدارات الحكومٌة او المطاع العام او المطاع الخاص  -

 ومجلس الوزراء و الوزارات وخاصة وزارة الدفاع ووزارة الداخلٌة 

برلم       21101119وزارة الزراعة ، تارٌخ : ووزارة االثار ووزارة السٌاحة وهٌئة تنشٌط السٌاحة وهٌئة التنمٌة السٌاحٌة و

315011 

بدال من  -هشام عرفات مهدى احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة فٌنبى استٌت لٌمتد  -  1241

احمد رئٌس مجلس االستاذ / منصور عبدالمجٌد عامر /// وعلى ان  تكون اختصاصات السٌد الدكتور مهندس / هشام عرفات مهدى 

 -االدارة و العضو المنتدب على النحو التالى :

تمثٌل الشركة امام المضاء وكافة الجهات الحكومٌة و الهٌئات و االدارات الحكومٌة او المطاع العام او المطاع الخاص  -

 ومجلس الوزراء و الوزارات وخاصة وزارة الدفاع ووزارة الداخلٌة 

برلم       21101119احة وهٌئة تنشٌط السٌاحة وهٌئة التنمٌة السٌاحٌة ووزارة الزراعة ، تارٌخ : ووزارة االثار ووزارة السٌ

315011 

بدال من االستاذ /  -هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل لشركة فٌنبى استٌت لٌمتد  -  1240

صات السٌد الدكتور مهندس / هشام عرفات مهدى احمد رئٌس مجلس االدارة و منصور عبدالمجٌد عامر /// وعلى ان  تكون اختصا

 -العضو المنتدب على النحو التالى :

تمثٌل الشركة امام المضاء وكافة الجهات الحكومٌة و الهٌئات و االدارات الحكومٌة او المطاع العام او المطاع الخاص  -

 ووزارة الداخلٌة ومجلس الوزراء و الوزارات وخاصة وزارة الدفاع 
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برلم       21101119ووزارة االثار ووزارة السٌاحة وهٌئة تنشٌط السٌاحة وهٌئة التنمٌة السٌاحٌة ووزارة الزراعة ، تارٌخ : 

315011 

منصور عبدالمجٌد عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واستصالح االراضى بكافة المدٌرٌات التابعة لها وهٌئة  -  1251

ٌة الزراعٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة وجهاز استخدمات اراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء ووزارة الرى والموارد التنم

المائٌة وحماٌة النٌل و الهٌئة العامة لالستثمار و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و الهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة و مصلحة 

العمارى و كافة مؤمورٌتها ومصلحة الجمارن واالتحاد المصرى لمماولى التشٌد والبناء البورصة المصرٌة الضرائب و الشهر 

 315011برلم       21101119وشركة مصر للمماصة و الحفظ المركزى والهٌئة العامة ، تارٌخ : 

الح االراضى بكافة المدٌرٌات هشام عرفات مهدى احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  واستص -  1251

التابعة لها وهٌئة التنمٌة الزراعٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة وجهاز استخدمات اراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء 

لعامة للتؤمٌنات ووزارة الرى والموارد المائٌة وحماٌة النٌل و الهٌئة العامة لالستثمار و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و الهٌئة ا

االجتماعٌة و مصلحة الضرائب و الشهر العمارى و كافة مؤمورٌتها ومصلحة الجمارن واالتحاد المصرى لمماولى التشٌد والبناء 

 315011برلم       21101119البورصة المصرٌة وشركة مصر للمماصة و الحفظ المركزى والهٌئة العامة ، تارٌخ : 

فٌك  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  واستصالح االراضى بكافة المدٌرٌات التابعة لها وهٌئة هانى انور دمحم تو -  1252

التنمٌة الزراعٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة وجهاز استخدمات اراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء ووزارة الرى والموارد 

ار و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و الهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة و مصلحة المائٌة وحماٌة النٌل و الهٌئة العامة لالستثم

الضرائب و الشهر العمارى و كافة مؤمورٌتها ومصلحة الجمارن واالتحاد المصرى لمماولى التشٌد والبناء البورصة المصرٌة 

 315011برلم       21101119وشركة مصر للمماصة و الحفظ المركزى والهٌئة العامة ، تارٌخ : 

منصور عبدالمجٌد عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  للرلابة على الصادرات و الواردات وادارات المرور  -  1253

وتسجٌل العالمات التجارٌة  و تمثٌل الشركة امام مكاتب اإلٌرادات الداخلٌة ومكاتب وزارة المالٌــة ، ومإسسة الضمان االجتماعً ، 

ات التابعة لوزارة العمل ،ووزارة الصحة بكافة مكاتبها والؽرؾ التجارٌة و الصناعٌة، ومكتب السجل التجاري ،و مرفك واإلدار

المٌاه و شركات توزٌع الكهرباء و شركات االتصاالت  والسلطات المحلٌة والبلدٌات ، والشركات الخاصة ، والسفارات ، 

 واألشخاص أو الجهات المعنٌة.

 315011برلم       21101119تولٌع عمود  الشراء ، تارٌخ : وله الحك فى 

هشام عرفات مهدى احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للرلابة على الصادرات و الواردات  -  1254

المالٌــة ، ومإسسة  وادارات المرور وتسجٌل العالمات التجارٌة  و تمثٌل الشركة امام مكاتب اإلٌرادات الداخلٌة ومكاتب وزارة

الضمان االجتماعً ، واإلدارات التابعة لوزارة العمل ،ووزارة الصحة بكافة مكاتبها والؽرؾ التجارٌة و الصناعٌة، ومكتب السجل 

التجاري ،و مرفك المٌاه و شركات توزٌع الكهرباء و شركات االتصاالت  والسلطات المحلٌة والبلدٌات ، والشركات الخاصة ، 

 رات ، واألشخاص أو الجهات المعنٌة.والسفا

 315011برلم       21101119وله الحك فى تولٌع عمود  الشراء ، تارٌخ : 

هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للرلابة على الصادرات و الواردات وادارات المرور  -  1255

ام مكاتب اإلٌرادات الداخلٌة ومكاتب وزارة المالٌــة ، ومإسسة الضمان االجتماعً ، وتسجٌل العالمات التجارٌة  و تمثٌل الشركة ام

واإلدارات التابعة لوزارة العمل ،ووزارة الصحة بكافة مكاتبها والؽرؾ التجارٌة و الصناعٌة، ومكتب السجل التجاري ،و مرفك 

لٌة والبلدٌات ، والشركات الخاصة ، والسفارات ، المٌاه و شركات توزٌع الكهرباء و شركات االتصاالت  والسلطات المح

 واألشخاص أو الجهات المعنٌة.

 315011برلم       21101119وله الحك فى تولٌع عمود  الشراء ، تارٌخ : 

منصور عبدالمجٌد عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واالستئجار منفردا فى حدود المبالػ الظاهرة فً الموازنة  -  1256

لتخطٌطٌة للشركة والمعتمدة من مجلس االدارة وبحد الصى )عشرة مالٌٌن جنٌه مصرى(  اخطار مجلس االدارة بصورة دورٌة ا

باوجه االنفاق من خالل التمارٌر المتنوعة  . وفى حالة اذا كان المبلػ ٌتعدى الحدود السابمة ٌجب موافمة مجلس االدارة.والٌجوز له 

 فتح او الؽاء اى 

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ات مستندٌة او خطابات ضمان او االلتراض او الرهن او بٌع االصول او شراء وبٌع االستثمارات بكافة انواعها وبٌع وشراء اعتماد

 315011برلم       21101119االسهم ولبض الثمن فٌما زاد عن ، تارٌخ : 

ار منفردا فى حدود المبالػ هشام عرفات مهدى احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  واالستئج -  1259

الظاهرة فً الموازنة التخطٌطٌة للشركة والمعتمدة من مجلس االدارة وبحد الصى )عشرة مالٌٌن جنٌه مصرى(  اخطار مجلس 

االدارة بصورة دورٌة باوجه االنفاق من خالل التمارٌر المتنوعة  . وفى حالة اذا كان المبلػ ٌتعدى الحدود السابمة ٌجب موافمة 

 لس االدارة.والٌجوز له فتح او الؽاء اى مج

  

اعتمادات مستندٌة او خطابات ضمان او االلتراض او الرهن او بٌع االصول او شراء وبٌع االستثمارات بكافة انواعها وبٌع وشراء 

 315011برلم       21101119االسهم ولبض الثمن فٌما زاد عن ، تارٌخ : 

كة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  واالستئجار منفردا فى حدود المبالػ الظاهرة فً الموازنة هانى انور دمحم توفٌك  شر -  1251

التخطٌطٌة للشركة والمعتمدة من مجلس االدارة وبحد الصى )عشرة مالٌٌن جنٌه مصرى(  اخطار مجلس االدارة بصورة دورٌة 

المبلػ ٌتعدى الحدود السابمة ٌجب موافمة مجلس االدارة.والٌجوز له باوجه االنفاق من خالل التمارٌر المتنوعة  . وفى حالة اذا كان 

 فتح او الؽاء اى 

  

اعتمادات مستندٌة او خطابات ضمان او االلتراض او الرهن او بٌع االصول او شراء وبٌع االستثمارات بكافة انواعها وبٌع وشراء 

 315011  برلم     21101119االسهم ولبض الثمن فٌما زاد عن ، تارٌخ : 

منصور عبدالمجٌد عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عشرة مالٌٌن جنٌه مصرى  اال بمرار مسبك من مجلس  -  1250

 االدارة.

كما ٌكون للعضو المنتدب الحك فً تعٌٌن الموظفٌن وانهاء عاللة العمل معهم وتحدٌد اجورهم بعد موافمة لجنة شإن العاملٌن التى 

 ٌصدر لرار بتشكٌلها واختصاصتها من مجلس االدارة طبما لترشٌح رئٌس المجلس .

ول على الوثائك الالزمة ذات العاللة والموافمات متابعة أعمال الشركة لدى الجهات المختصة والجهات المشار إلٌها للحص -

برلم       21101119والتراخٌص ، وكتابة الرد على الرسائل ، ومراجعة الملفات ذات العاللة و المٌام بصفة عامة بتنفٌذ ، تارٌخ : 

315011 

جنٌه مصرى  اال بمرار  هشام عرفات مهدى احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عشرة مالٌٌن -  1261

 مسبك من مجلس االدارة.

كما ٌكون للعضو المنتدب الحك فً تعٌٌن الموظفٌن وانهاء عاللة العمل معهم وتحدٌد اجورهم بعد موافمة لجنة شإن العاملٌن التى 

 ٌصدر لرار بتشكٌلها واختصاصتها من مجلس االدارة طبما لترشٌح رئٌس المجلس .

لدى الجهات المختصة والجهات المشار إلٌها للحصول على الوثائك الالزمة ذات العاللة والموافمات متابعة أعمال الشركة  -

برلم       21101119والتراخٌص ، وكتابة الرد على الرسائل ، ومراجعة الملفات ذات العاللة و المٌام بصفة عامة بتنفٌذ ، تارٌخ : 

315011 

همة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عشرة مالٌٌن جنٌه مصرى  اال بمرار مسبك من مجلس هانى انور دمحم توفٌك  شركة مسا -  1261

 االدارة.

كما ٌكون للعضو المنتدب الحك فً تعٌٌن الموظفٌن وانهاء عاللة العمل معهم وتحدٌد اجورهم بعد موافمة لجنة شإن العاملٌن التى 

 ح رئٌس المجلس .ٌصدر لرار بتشكٌلها واختصاصتها من مجلس االدارة طبما لترشٌ

متابعة أعمال الشركة لدى الجهات المختصة والجهات المشار إلٌها للحصول على الوثائك الالزمة ذات العاللة والموافمات  -

برلم       21101119والتراخٌص ، وكتابة الرد على الرسائل ، ومراجعة الملفات ذات العاللة و المٌام بصفة عامة بتنفٌذ ، تارٌخ : 

315011 
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منصور عبدالمجٌد عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ، وإبرام ، وتولٌع كافة الوثائك الالزمة ، أو األمور ، أو  -  1262

األعمال المتعلمة بسلطاته الممنوحة له بموجب  هذا التفوٌض و حضور االجتماعات واللجان وفماً لهذه الوكالة و تحصٌل ودفع 

 ة بهذا التفوٌض .األموال والتعوٌضات المتعلم

 متابعة اعمال الشركات التابعة للمجموعة وطلب التمارٌر والبٌانات الخاصة بكل شركة  -

و كذا تمثٌل الشركة والتصرؾ نٌابة عنها  أمام  كافة المحاكم المضائٌة فً جمهورٌة مصر العربٌة وفى الخارج فً أي نزاع لد 

 315011برلم       21101119رٌخ : ٌنشؤ مع أي طرؾ ، واستالم كافة العائدات ، تا

هشام عرفات مهدى احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ، وإبرام ، وتولٌع كافة الوثائك الالزمة ،  -  1263

الة و أو األمور ، أو األعمال المتعلمة بسلطاته الممنوحة له بموجب  هذا التفوٌض و حضور االجتماعات واللجان وفماً لهذه الوك

 تحصٌل ودفع األموال والتعوٌضات المتعلمة بهذا التفوٌض .

 متابعة اعمال الشركات التابعة للمجموعة وطلب التمارٌر والبٌانات الخاصة بكل شركة  -

و كذا تمثٌل الشركة والتصرؾ نٌابة عنها  أمام  كافة المحاكم المضائٌة فً جمهورٌة مصر العربٌة وفى الخارج فً أي نزاع لد 

 315011برلم       21101119ٌنشؤ مع أي طرؾ ، واستالم كافة العائدات ، تارٌخ : 

هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ، وإبرام ، وتولٌع كافة الوثائك الالزمة ، أو األمور ، أو  -  1264

ور االجتماعات واللجان وفماً لهذه الوكالة و تحصٌل ودفع األعمال المتعلمة بسلطاته الممنوحة له بموجب  هذا التفوٌض و حض

 األموال والتعوٌضات المتعلمة بهذا التفوٌض .

 متابعة اعمال الشركات التابعة للمجموعة وطلب التمارٌر والبٌانات الخاصة بكل شركة  -

مصر العربٌة وفى الخارج فً أي نزاع لد و كذا تمثٌل الشركة والتصرؾ نٌابة عنها  أمام  كافة المحاكم المضائٌة فً جمهورٌة 

 315011برلم       21101119ٌنشؤ مع أي طرؾ ، واستالم كافة العائدات ، تارٌخ : 

منصور عبدالمجٌد عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  أو دفع كافة االلتزامات فٌما الٌجاوز مبلػ )عشرة ملٌون  -  1265

 ح فى  الدعاوى المضائٌة اوالتنازل عنهااالبعد موافمة او تفوٌض مسبك من مجلس االدارة.جنٌها مصرٌا(. والٌجوز له التصال

  

ٌمثل العضو المنتدب الشركة  امام كافة الجهات الحكومٌة و المضائٌة وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  -

 على ان ٌكون التفوٌض كتابٌا.

 ن والمصارٌؾ على حسابات التحصٌل و شٌكات حسابات الصرؾ على ان ٌكون حك التولٌع لدى البنو "

  -و التحوٌالت البنكٌة على النحو التالى:

 المجموعة ) أ (

 315011برلم       21101119السٌد ، تارٌخ :  -1

اوز مبلػ هشام عرفات مهدى احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  أو دفع كافة االلتزامات فٌما الٌج -  1266

)عشرة ملٌون جنٌها مصرٌا(. والٌجوز له التصالح فى  الدعاوى المضائٌة اوالتنازل عنهااالبعد موافمة او تفوٌض مسبك من مجلس 

 االدارة.

  

ٌمثل العضو المنتدب الشركة  امام كافة الجهات الحكومٌة و المضائٌة وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  -

 ن التفوٌض كتابٌا.على ان ٌكو

 على ان ٌكون حك التولٌع لدى البنون والمصارٌؾ على حسابات التحصٌل و شٌكات حسابات الصرؾ  "

  -و التحوٌالت البنكٌة على النحو التالى:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المجموعة ) أ (

 315011برلم       21101119السٌد ، تارٌخ :  -1

هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  أو دفع كافة االلتزامات فٌما الٌجاوز مبلػ )عشرة ملٌون  -  1269

 جنٌها مصرٌا(. والٌجوز له التصالح فى  الدعاوى المضائٌة اوالتنازل عنهااالبعد موافمة او تفوٌض مسبك من مجلس االدارة.

  

شركة  امام كافة الجهات الحكومٌة و المضائٌة وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ٌمثل العضو المنتدب ال -

 على ان ٌكون التفوٌض كتابٌا.

 على ان ٌكون حك التولٌع لدى البنون والمصارٌؾ على حسابات التحصٌل و شٌكات حسابات الصرؾ  "

  -و التحوٌالت البنكٌة على النحو التالى:

 المجموعة ) أ (

 315011برلم       21101119السٌد ، تارٌخ :  -1

 منصور عبدالمجٌد عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  / هشام عرفات مهدى احمد  -  1261

 رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب             

 و                                                      

 ض الؽٌطانى   السٌد / محمود على عو -2

                                                       رئٌس المطاع المالى  لمجموعة عامر المابضة    ) مجتمعٌن (   )بحد الصى عشرٌن ملٌون جنٌه(                                                

 وما ٌزٌد عن ذلن بموافمة مجلس االدارة 

 المجموعة ) ب (

 315011برلم       21101119السٌد االستاذ / هانى انور دمحم توفٌك ، تارٌخ :  -1

 هشام عرفات مهدى احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  / هشام عرفات مهدى احمد  -  1260

 رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب             

                 و                                      

 السٌد / محمود على عوض الؽٌطانى    -2

                                                       رئٌس المطاع المالى  لمجموعة عامر المابضة    ) مجتمعٌن (   )بحد الصى عشرٌن ملٌون جنٌه(                                                

 ن بموافمة مجلس االدارة وما ٌزٌد عن ذل

 المجموعة ) ب (

 315011برلم       21101119السٌد االستاذ / هانى انور دمحم توفٌك ، تارٌخ :  -1

 هانى انور دمحم توفٌك  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  / هشام عرفات مهدى احمد  -  1291

 رئٌس مجلس االدارة و العضو المنتدب             

 و                                                      



 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

 السٌد / محمود على عوض الؽٌطانى    -2

                                                       رئٌس المطاع المالى  لمجموعة عامر المابضة    ) مجتمعٌن (   )بحد الصى عشرٌن ملٌون جنٌه(                                                

 وما ٌزٌد عن ذلن بموافمة مجلس االدارة 

 المجموعة ) ب (

 315011برلم       21101119السٌد االستاذ / هانى انور دمحم توفٌك ، تارٌخ :  -1

 منصور عبدالمجٌد عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ ( -  1291

 السٌد االستاذ / دمحم ابراهٌم السٌد بؽٌض برٌدان -2

 المدٌر المالى لمجموعة عامر المابضة 

 وٌكون التولٌع مجتمعٌن لكال من افراد المجموعة ) أ ( )بحد الصى عشرٌن ملٌون جنٌه( 

/ دمحم على عوض  وٌكون التولٌع مجتمعٌن فى حالة ؼٌاب رئٌس المجلس لنائب رئٌس مجلس االدارة مجموعة )ب( مع السٌد

الؽٌطانى مجموعة) أ (  وفى حالة ؼٌاب السٌد /  دمحم على عوض الؽٌطانى ٌكون التولٌع لرئٌس المجلس مع السٌد  / دمحم ابراهٌم 

 315011برلم       21101119السٌد بؽٌض برٌدان . ، تارٌخ : 

 تدب  نائب رئٌس مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ (هشام عرفات مهدى احمد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو من -  1292

 السٌد االستاذ / دمحم ابراهٌم السٌد بؽٌض برٌدان -2

 المدٌر المالى لمجموعة عامر المابضة 

 وٌكون التولٌع مجتمعٌن لكال من افراد المجموعة ) أ ( )بحد الصى عشرٌن ملٌون جنٌه( 

نائب رئٌس مجلس االدارة مجموعة )ب( مع السٌد / دمحم على عوض وٌكون التولٌع مجتمعٌن فى حالة ؼٌاب رئٌس المجلس ل

الؽٌطانى مجموعة) أ (  وفى حالة ؼٌاب السٌد /  دمحم على عوض الؽٌطانى ٌكون التولٌع لرئٌس المجلس مع السٌد  / دمحم ابراهٌم 

 315011برلم       21101119السٌد بؽٌض برٌدان . ، تارٌخ : 

 وفٌك  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  نائب رئٌس مجلس االدارة ) ؼٌر متفرغ (هانى انور دمحم ت -  1293

 السٌد االستاذ / دمحم ابراهٌم السٌد بؽٌض برٌدان -2

 المدٌر المالى لمجموعة عامر المابضة 

 وٌكون التولٌع مجتمعٌن لكال من افراد المجموعة ) أ ( )بحد الصى عشرٌن ملٌون جنٌه( 

ع مجتمعٌن فى حالة ؼٌاب رئٌس المجلس لنائب رئٌس مجلس االدارة مجموعة )ب( مع السٌد / دمحم على عوض وٌكون التولٌ

الؽٌطانى مجموعة) أ (  وفى حالة ؼٌاب السٌد /  دمحم على عوض الؽٌطانى ٌكون التولٌع لرئٌس المجلس مع السٌد  / دمحم ابراهٌم 

 315011لم   بر    21101119السٌد بؽٌض برٌدان . ، تارٌخ : 

، تارٌخ :  2110/9/22محمود مجدى دمحم فتحى حجازى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالة اعتبارا من  -  1294

 204412برلم       21101119

: ، تارٌخ  2110/9/22محمود مجدى دمحم فتحى حجازى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالة اعتبارا من  -  1295

 204412برلم       21101119

، تارٌخ :  2110/9/22محمود مجدى دمحم فتحى حجازى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالة اعتبارا من  -  1296

 204412برلم       21101119



 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

، تارٌخ :  2110/9/22محمود مجدى دمحم فتحى حجازى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالة اعتبارا من  -  1299

 204412برلم       21101119

    21101119، تارٌخ :  2110/9/22دمحم دمحم زكى موسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالة اعتبارا من  -  1291

 204412برلم   

    21101119، تارٌخ :  2110/9/22دمحم دمحم زكى موسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالة اعتبارا من  -  1290

 204412برلم   

    21101119، تارٌخ :  2110/9/22دمحم دمحم زكى موسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالة اعتبارا من  -  1211

 204412برلم   

    21101119، تارٌخ :  2110/9/22دمحم دمحم زكى موسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالة اعتبارا من  -  1211

 204412برلم   

محمود مجدى دمحم فتحى حجازى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تكلٌؾ المستشار / دمحم دمحم زكى موسى عضو  -  1212

لحٌن مجلس االدارة ؼٌر المتفرغ للمٌام باعمال رئٌس مجلس االدارة  خلفا للسٌد المهندس / محمود مجدى دمحم فتحى حجازى 

 204412برلم       21101119استكمال االجراءات الالزمة لتعٌٌن رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ : 

محمود مجدى دمحم فتحى حجازى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تكلٌؾ المستشار / دمحم دمحم زكى موسى عضو  -  1213

فا للسٌد المهندس / محمود مجدى دمحم فتحى حجازى لحٌن مجلس االدارة ؼٌر المتفرغ للمٌام باعمال رئٌس مجلس االدارة  خل

 204412برلم       21101119استكمال االجراءات الالزمة لتعٌٌن رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ : 

محمود مجدى دمحم فتحى حجازى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تكلٌؾ المستشار / دمحم دمحم زكى موسى عضو  -  1214

ٌر المتفرغ للمٌام باعمال رئٌس مجلس االدارة  خلفا للسٌد المهندس / محمود مجدى دمحم فتحى حجازى لحٌن مجلس االدارة ؼ

 204412برلم       21101119استكمال االجراءات الالزمة لتعٌٌن رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ : 

مستشار / دمحم دمحم زكى موسى عضو محمود مجدى دمحم فتحى حجازى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تكلٌؾ ال -  1215

مجلس االدارة ؼٌر المتفرغ للمٌام باعمال رئٌس مجلس االدارة  خلفا للسٌد المهندس / محمود مجدى دمحم فتحى حجازى لحٌن 

 204412برلم       21101119استكمال االجراءات الالزمة لتعٌٌن رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ : 

دمحم دمحم زكى موسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تكلٌؾ المستشار / دمحم دمحم زكى موسى عضو مجلس االدارة  -  1216

ؼٌر المتفرغ للمٌام باعمال رئٌس مجلس االدارة  خلفا للسٌد المهندس / محمود مجدى دمحم فتحى حجازى لحٌن استكمال االجراءات 

 204412برلم       21101119ة ، تارٌخ : الالزمة لتعٌٌن رئٌس مجلس ادار

دمحم دمحم زكى موسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تكلٌؾ المستشار / دمحم دمحم زكى موسى عضو مجلس االدارة  -  1219

الجراءات ؼٌر المتفرغ للمٌام باعمال رئٌس مجلس االدارة  خلفا للسٌد المهندس / محمود مجدى دمحم فتحى حجازى لحٌن استكمال ا

 204412برلم       21101119الالزمة لتعٌٌن رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ : 

دمحم دمحم زكى موسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تكلٌؾ المستشار / دمحم دمحم زكى موسى عضو مجلس االدارة  -  1211

ود مجدى دمحم فتحى حجازى لحٌن استكمال االجراءات ؼٌر المتفرغ للمٌام باعمال رئٌس مجلس االدارة  خلفا للسٌد المهندس / محم

 204412برلم       21101119الالزمة لتعٌٌن رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ : 

دمحم دمحم زكى موسى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تكلٌؾ المستشار / دمحم دمحم زكى موسى عضو مجلس االدارة  -  1210

مجلس االدارة  خلفا للسٌد المهندس / محمود مجدى دمحم فتحى حجازى لحٌن استكمال االجراءات ؼٌر المتفرغ للمٌام باعمال رئٌس 

 204412برلم       21101119الالزمة لتعٌٌن رئٌس مجلس ادارة ، تارٌخ : 

ولهم منفردٌن  نجوى دمحم احمد الشربٌنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرٌن الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر -  1201

فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العمود والمعامالت ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ 

وعزل وكالء مستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

وابرام جمٌع العمود والصفمات التى تعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم شراء جمٌع المواد والمهمات االذنٌة التجارٌة 

 211965برلم       21101119والبضائع وبٌع وشراء السٌارات  والمنموالت وااللتراض ، تارٌخ : 



 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

لبنون  وفتح االعتمادات وٌكون  لهم منفردٌن حك نجوى دمحم احمد الشربٌنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  من ا -  1201

التولٌع على فتح الحسابات بالبنون والتولٌع  على عمود االلتراض والرهون وكافة مستنداتها وشروطها امام البنون ولهم  مجتمعٌن 

مستوى االول / السٌد / ال -اما اصدار الشٌكات وتظهٌرها ٌكون من اربع مستوٌات  -حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض صالحٌاتهم 

المستوى الثانى /  -فرنسٌة الجنسٌة   -ؼٌر مدٌرة  -السٌدة / كاتٌا شلهوب  -فرنسى الجنسٌة  -ؼٌر مدٌر  -راجى باترٌن شلهوب 

 211965برلم       21101119السٌدة ، تارٌخ :  -فرنسى الجنسٌة  -ؼٌر مدٌر  -السٌد /بشار صباغ  

 -مصرٌة الجنسٌة  -مدٌرة  -بٌنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  / نجوى دمحم احمد الشربٌنى نجوى دمحم احمد الشر -  1202

 -المستوى الرابع / السٌد / وائل دمحم زكى مرسى  -مصرى الجنسٌة  -مدٌر  -المستوى الثالث / السٌد / عصام لبٌب خلٌل سلٌمان 

كون الى من افراد المستوى االول المذكورٌن اعالة حك التولٌع على وذلن على النحو االتى /  ٌ -مصرى الجنسٌة  -ؼٌر مدٌر 

ٌكون الى من االفراد المذكورٌن فى المستوى االول مجتمعا مع اى من  -الشٌكات دون حد الصى بشرط وجود تولٌعٌن على االلل 

 211965برلم       21101119المذكورٌن فى المستوى الثانى او الثالث حك التولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

ٌكون الى فرد من المذكورٌن فى المستوى  -نجوى دمحم احمد الشربٌنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  دون حد الصى  -  1203

) ثالثمائة الؾ ( دوالر امرٌكى او ما  311111الثانى التولٌع مجتمعا مع احد المذكورٌن فى المستوى الثالث وذلن بحد الصى 

ون الى فرد من المذكورٌن فى المستوى الرابع التولٌع مجتمعا مع احد المذكورٌن فى المستوى الثانى او الثالث بحد ٌك -ٌعادلها 

 211965برلم       21101119) خمسة وخمسون الؾ ( دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها ، تارٌخ :  55111الصى 

تعدٌل حك االدارة والتولع لتصبح لكل من الشرٌكٌن المتضامنٌن ماجد مكرم ؼالى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  1204

مجتمعٌن او منفردٌن و للشرٌن االول السٌد / ماجد مكرم ؼالى سلٌمان منفردا الحك فى البٌع والرهن والتصرؾ وااللتراض من 

 311129برلم       21101119البنون وبٌع كافة اصول الشركة الثاتبة والمنمولة ورهنها وااللتراض بضمانها ، تارٌخ : 

برلم       21101119التجمع الخامس ، تارٌخ :  -سمٌر صابر دمحم الدمٌرى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  الماهرة الجدٌدة  -  1205

292333 

امٌر عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن /  -  1206

امٌر عماد شكرى جرجس منفردا وله اوسع السلطات فى ادارة الشركة مع جمٌع المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل مع 

كافة البنون سواء بفتح الحسابات واصدار وصرؾ الشٌكات والتصرؾ فى اموال الشركة بالبٌع او بالشراء او الرهن لتحمٌك 

 146209رلم   ب    21101119اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

امٌر عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن /  -  1209

امٌر عماد شكرى جرجس منفردا وله اوسع السلطات فى ادارة الشركة مع جمٌع المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل مع 

الحسابات واصدار وصرؾ الشٌكات والتصرؾ فى اموال الشركة بالبٌع او بالشراء او الرهن لتحمٌك كافة البنون سواء بفتح 

 146209برلم       21101119اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

امٌر عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن /  -  1201

شكرى جرجس منفردا وله اوسع السلطات فى ادارة الشركة مع جمٌع المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل مع امٌر عماد 

كافة البنون سواء بفتح الحسابات واصدار وصرؾ الشٌكات والتصرؾ فى اموال الشركة بالبٌع او بالشراء او الرهن لتحمٌك 

 146209برلم       21101119اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

امٌر عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن /  -  1200

امٌر عماد شكرى جرجس منفردا وله اوسع السلطات فى ادارة الشركة مع جمٌع المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل مع 

اصدار وصرؾ الشٌكات والتصرؾ فى اموال الشركة بالبٌع او بالشراء او الرهن لتحمٌك كافة البنون سواء بفتح الحسابات و

 146209برلم       21101119اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

امٌر عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن /  -  1311

منفردا وله اوسع السلطات فى ادارة الشركة مع جمٌع المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل مع امٌر عماد شكرى جرجس 

كافة البنون سواء بفتح الحسابات واصدار وصرؾ الشٌكات والتصرؾ فى اموال الشركة بالبٌع او بالشراء او الرهن لتحمٌك 

 146209برلم       21101119اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن / امٌر  -  1311

عماد شكرى جرجس منفردا وله اوسع السلطات فى ادارة الشركة مع جمٌع المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل مع كافة 
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ٌكات والتصرؾ فى اموال الشركة بالبٌع او بالشراء او الرهن لتحمٌك اؼراض البنون سواء بفتح الحسابات واصدار وصرؾ الش

 146209برلم       21101119الشركة ، تارٌخ : 

عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن / امٌر  -  1312

سلطات فى ادارة الشركة مع جمٌع المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل مع كافة عماد شكرى جرجس منفردا وله اوسع ال

البنون سواء بفتح الحسابات واصدار وصرؾ الشٌكات والتصرؾ فى اموال الشركة بالبٌع او بالشراء او الرهن لتحمٌك اؼراض 

 146209برلم       21101119الشركة ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن / امٌر عماد شكرى جرجس  ت -  1313

عماد شكرى جرجس منفردا وله اوسع السلطات فى ادارة الشركة مع جمٌع المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل مع كافة 

وال الشركة بالبٌع او بالشراء او الرهن لتحمٌك اؼراض البنون سواء بفتح الحسابات واصدار وصرؾ الشٌكات والتصرؾ فى ام

 146209برلم       21101119الشركة ، تارٌخ : 

عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن / امٌر  -  1314

ركة مع جمٌع المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل مع كافة عماد شكرى جرجس منفردا وله اوسع السلطات فى ادارة الش

البنون سواء بفتح الحسابات واصدار وصرؾ الشٌكات والتصرؾ فى اموال الشركة بالبٌع او بالشراء او الرهن لتحمٌك اؼراض 

 146209برلم       21101119الشركة ، تارٌخ : 

شرٌن متخارج  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / للشرٌن المتضامن / امٌر  عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  1315

عماد شكرى جرجس منفردا وله اوسع السلطات فى ادارة الشركة مع جمٌع المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتعامل مع كافة 

او بالشراء او الرهن لتحمٌك اؼراض البنون سواء بفتح الحسابات واصدار وصرؾ الشٌكات والتصرؾ فى اموال الشركة بالبٌع 

 146209برلم       21101119الشركة ، تارٌخ : 

    21101119امٌر عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1316

 146209برلم   

    21101119خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : امٌر عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   -  1319

 146209برلم   

    21101119امٌر عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1311

 146209برلم   

    21101119وله ، تارٌخ : امٌر عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حم -  1310

 146209برلم   

    21101119امٌر عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1311

 146209برلم   

برلم       21101119عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1311

146209 

برلم       21101119عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1312

146209 

برلم       21101119عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1313

146209 

برلم       21101119عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1314

146209 

برلم       21101119عماد شكرى جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1315

146209 
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سعاد دمحم ضاحى عبدهللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشركاء المتضامنٌن الحك فى التولٌع  -  1316

على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت او منمول امام مصلحه الشهر العمارى 

هات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه بذلن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر والتوثٌك وامام كافه الج

 259211برلم       21101111اعاله وبذلن لصالح البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

للشركاء المتضامنٌن الحك فى التولٌع سعاد دمحم ضاحى عبدهللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع  -  1319

على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت او منمول امام مصلحه الشهر العمارى 

ما ذكر والتوثٌك وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه بذلن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض 

 259211برلم       21101111اعاله وبذلن لصالح البنون مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

    21101111حاتم صالح سٌد دمحم خطاب  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1311

 422120برلم   

    21101111ن موصى  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ : حاتم صالح سٌد دمحم خطاب  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  1310

 422120برلم   

    21101111احمد طاهر دمحم عبدالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  1321

 422120برلم   

    21101111تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن ، تارٌخ : احمد طاهر دمحم عبدالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن   -  1321

 422120برلم   

حاتم صالح سٌد دمحم خطاب  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعٌٌنه مدٌر ؼٌر شرٌن/ اصبح حك االدارة والتولٌع للسٌد  -  1322

ٌر حكومٌه ووزارة السٌاحه والحى وشرطة / احمد طاهر دمحم عبدالعال وله حك التعامل والمسئول امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽ

المرافك وشرطة السٌاحه واالداب وجمٌع االجهزة التى لها تعامل مع الشركة اما البنون للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / عمرو صالح 

ٌه وااللتراض وبٌع سٌد دمحم والسٌد / حاتم صالح سٌد دمحم مجتمعٌن او منفردٌن فى جمٌع المعامالت البنكٌه وفتح الحسابات الجار

 422120برلم       21101111االصول الثابته كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

حاتم صالح سٌد دمحم خطاب  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعٌٌنه مدٌر ؼٌر شرٌن/ اصبح حك االدارة والتولٌع للسٌد  -  1323

 عبدالعال وله حك التعامل والمسئول امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ووزارة السٌاحه والحى وشرطة / احمد طاهر دمحم

المرافك وشرطة السٌاحه واالداب وجمٌع االجهزة التى لها تعامل مع الشركة اما البنون للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / عمرو صالح 

مجتمعٌن او منفردٌن فى جمٌع المعامالت البنكٌه وفتح الحسابات الجارٌه وااللتراض وبٌع  سٌد دمحم والسٌد / حاتم صالح سٌد دمحم

 422120برلم       21101111االصول الثابته كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

تعٌٌنه مدٌر ؼٌر شرٌن/ اصبح حك االدارة والتولٌع للسٌد  احمد طاهر دمحم عبدالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم -  1324

/ احمد طاهر دمحم عبدالعال وله حك التعامل والمسئول امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ووزارة السٌاحه والحى وشرطة 

كٌن المتضامنٌن السٌد / عمرو صالح المرافك وشرطة السٌاحه واالداب وجمٌع االجهزة التى لها تعامل مع الشركة اما البنون للشرٌ

سٌد دمحم والسٌد / حاتم صالح سٌد دمحم مجتمعٌن او منفردٌن فى جمٌع المعامالت البنكٌه وفتح الحسابات الجارٌه وااللتراض وبٌع 

 422120برلم       21101111االصول الثابته كما لهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

احمد طاهر دمحم عبدالعال  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم تعٌٌنه مدٌر ؼٌر شرٌن/ اصبح حك االدارة والتولٌع للسٌد  -  1325

/ احمد طاهر دمحم عبدالعال وله حك التعامل والمسئول امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ووزارة السٌاحه والحى وشرطة 

سٌاحه واالداب وجمٌع االجهزة التى لها تعامل مع الشركة اما البنون للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / عمرو صالح المرافك وشرطة ال

سٌد دمحم والسٌد / حاتم صالح سٌد دمحم مجتمعٌن او منفردٌن فى جمٌع المعامالت البنكٌه وفتح الحسابات الجارٌه وااللتراض وبٌع 

 422120برلم       21101111ٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : االصول الثابته كما لهما الحك فى تفو

دمحم سٌد طه فودة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  1326

طه دمحم فوده الشرٌن المتضامن المتداخل على ان تكون منفردٌن وهما السٌد / حسن دمحم حسٌن حسن عبدالحكٌم والسٌد / دمحم سٌد 

جمٌع االعمال التى تصدر باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن فتح الحسابات 

ٌن المتضامنٌن بالبنون والتولٌع على الشٌكات وعمل خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌه واصدار فواتٌر وٌحك للشرٌك

 201561برلم       21101115مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون الحكومٌه ، تارٌخ : 



 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

دمحم سٌد طه فودة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  1329

دالحكٌم والسٌد / دمحم سٌد طه دمحم فوده الشرٌن المتضامن المتداخل على ان تكون منفردٌن وهما السٌد / حسن دمحم حسٌن حسن عب

جمٌع االعمال التى تصدر باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن فتح الحسابات 

واصدار فواتٌر وٌحك للشرٌكٌن المتضامنٌن  بالبنون والتولٌع على الشٌكات وعمل خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌه

 201561برلم       21101115مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون الحكومٌه ، تارٌخ : 

حسن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  1321

/ حسن دمحم حسٌن حسن عبدالحكٌم والسٌد / دمحم سٌد طه دمحم فوده الشرٌن المتضامن المتداخل على ان تكون  منفردٌن وهما السٌد

جمٌع االعمال التى تصدر باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن فتح الحسابات 

ن واالعتمادات المستندٌه واصدار فواتٌر وٌحك للشرٌكٌن المتضامنٌن بالبنون والتولٌع على الشٌكات وعمل خطابات الضما

 201561برلم       21101115مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون الحكومٌه ، تارٌخ : 

ن او حسن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌ -  1320

منفردٌن وهما السٌد / حسن دمحم حسٌن حسن عبدالحكٌم والسٌد / دمحم سٌد طه دمحم فوده الشرٌن المتضامن المتداخل على ان تكون 

جمٌع االعمال التى تصدر باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن فتح الحسابات 

شٌكات وعمل خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌه واصدار فواتٌر وٌحك للشرٌكٌن المتضامنٌن بالبنون والتولٌع على ال

 201561برلم       21101115مجتمعٌن او منفردٌن التعامل مع جمٌع البنون الحكومٌه ، تارٌخ : 

ع الشهر العمارى على عمود البٌع او دمحم سٌد طه فودة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الؽٌر حكومٌه وٌحك لهم التولٌع م -  1331

شراء وٌحك لهم اٌضا شراء وبٌع سٌارات باسم الشركة وتوكٌل المحامٌن وتوكٌل وتفوٌض الؽٌر لممارسة نشاط الشركة والتولٌع 

لجهات امام اى جه على اى عمود سواء كانت ببٌع او شراء او تورٌد وذلن فى ما ٌخص مباشرة نشاط الشركة والتولٌع امام كافة ا

الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع الخاص ولطاع االعمال كما ٌلزم موافمة الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن بالنسبه الى االلتراض 

 201561برلم       21101115والرهون والتصرؾ والبٌع فى اصول الشركة ، تارٌخ : 

ومٌه وٌحك لهم التولٌع مع الشهر العمارى على عمود البٌع او دمحم سٌد طه فودة  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الؽٌر حك -  1331

شراء وٌحك لهم اٌضا شراء وبٌع سٌارات باسم الشركة وتوكٌل المحامٌن وتوكٌل وتفوٌض الؽٌر لممارسة نشاط الشركة والتولٌع 

كة والتولٌع امام كافة الجهات امام اى جه على اى عمود سواء كانت ببٌع او شراء او تورٌد وذلن فى ما ٌخص مباشرة نشاط الشر

الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع الخاص ولطاع االعمال كما ٌلزم موافمة الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن بالنسبه الى االلتراض 

 201561برلم       21101115والرهون والتصرؾ والبٌع فى اصول الشركة ، تارٌخ : 

دٌر و شرٌن  الؽٌر حكومٌه وٌحك لهم التولٌع مع الشهر العمارى على عمود البٌع او حسن دمحم حسٌن  توصٌة بسٌطة  م -  1332

شراء وٌحك لهم اٌضا شراء وبٌع سٌارات باسم الشركة وتوكٌل المحامٌن وتوكٌل وتفوٌض الؽٌر لممارسة نشاط الشركة والتولٌع 

ٌخص مباشرة نشاط الشركة والتولٌع امام كافة الجهات امام اى جه على اى عمود سواء كانت ببٌع او شراء او تورٌد وذلن فى ما 

الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع الخاص ولطاع االعمال كما ٌلزم موافمة الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن بالنسبه الى االلتراض 

 201561برلم       21101115والرهون والتصرؾ والبٌع فى اصول الشركة ، تارٌخ : 

حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الؽٌر حكومٌه وٌحك لهم التولٌع مع الشهر العمارى على عمود البٌع او حسن دمحم  -  1333

شراء وٌحك لهم اٌضا شراء وبٌع سٌارات باسم الشركة وتوكٌل المحامٌن وتوكٌل وتفوٌض الؽٌر لممارسة نشاط الشركة والتولٌع 

او تورٌد وذلن فى ما ٌخص مباشرة نشاط الشركة والتولٌع امام كافة الجهات امام اى جه على اى عمود سواء كانت ببٌع او شراء 

الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع الخاص ولطاع االعمال كما ٌلزم موافمة الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن بالنسبه الى االلتراض 

 201561برلم       21101115والرهون والتصرؾ والبٌع فى اصول الشركة ، تارٌخ : 

وسام خلٌفة االدرٌسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة االعربٌة للمشروعات الزراعٌة ، تارٌخ :  -  1334

 211911برلم       21101111

وسام خلٌفة االدرٌسى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة االعربٌة للمشروعات الزراعٌة ،  -  1335

 211911برلم       21101111خ : تارٌ

مصطفى حسن شراللة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة االعربٌة للمشروعات الزراعٌة ، تارٌخ :  -  1336

 211911برلم       21101111



 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

روعات الزراعٌة ، مصطفى حسن شراللة  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة االعربٌة للمش -  1339

 211911برلم       21101111تارٌخ : 

رضا على عون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة االعربٌة للمشروعات الزراعٌة ، تارٌخ :  -  1331

 211911برلم       21101111

لعربٌة للمشروعات الزراعٌة ، تارٌخ : رضا على عون  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اا -  1330

 211911برلم       21101111

عبد الرزاق  ابراهٌم مفتاح الشائبى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة االعربٌة للمشروعات  -  1341

 211911برلم       21101111الزراعٌة ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة االعربٌة للمشروعات   عبد الرزاق  ابراهٌم مفتاح الشائبى -  1341

 211911برلم       21101111الزراعٌة ، تارٌخ : 

عالء عمران دحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة االعربٌة للمشروعات الزراعٌة ، تارٌخ :  -  1342

 211911برلم       21101111

عالء عمران دحٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة االعربٌة للمشروعات الزراعٌة ، تارٌخ  -  1343

 211911برلم       21101111: 

وسام خلٌفة االدرٌسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1344

 211911برلم       21101111

وسام خلٌفة االدرٌسى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ،  -  1345

 211911برلم       21101111:  تارٌخ

مصطفى حسن شراللة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1346

 211911برلم       21101111

ثمارات الخارجٌة ، مصطفى حسن شراللة  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالست -  1349

 211911برلم       21101111تارٌخ : 

رضا على عون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1341

 211911برلم       21101111

اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ : رضا على عون  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة  -  1340

 211911برلم       21101111

عبد الرزاق  ابراهٌم مفتاح الشائبى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة  -  1351

 211911برلم       21101111، تارٌخ : 

ائبى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات عبد الرزاق  ابراهٌم مفتاح الش -  1351

 211911برلم       21101111الخارجٌة ، تارٌخ : 

عالء عمران دحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1352

 211911برلم       21101111

عالء عمران دحٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1353

 211911برلم       21101111

: وسام خلٌفة االدرٌسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ  -  1354

 211911برلم       21101111
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 165 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وسام خلٌفة االدرٌسى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ،  -  1355

 211911برلم       21101111تارٌخ : 

ستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ : مصطفى حسن شراللة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لال -  1356

 211911برلم       21101111

مصطفى حسن شراللة  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ،  -  1359

 211911برلم       21101111تارٌخ : 

الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ : رضا على عون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن  -  1351

 211911برلم       21101111

رضا على عون  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1350

 211911برلم       21101111

ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة عبد الرزاق  ابراهٌم مفتاح الشائبى  شرك -  1361

 211911برلم       21101111، تارٌخ : 

عبد الرزاق  ابراهٌم مفتاح الشائبى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات  -  1361

 211911رلم   ب    21101111الخارجٌة ، تارٌخ : 

عالء عمران دحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1362

 211911برلم       21101111

تارٌخ : عالء عمران دحٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ،  -  1363

 211911برلم       21101111

وسام خلٌفة االدرٌسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1364

 211911برلم       21101111

لٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، وسام خلٌفة االدرٌسى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة ال -  1365

 211911برلم       21101111تارٌخ : 

مصطفى حسن شراللة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1366

 211911برلم       21101111

ارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، مصطفى حسن شراللة  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس اد -  1369

 211911برلم       21101111تارٌخ : 

رضا على عون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1361

 211911برلم       21101111

عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :   رضا على عون  ذات مسئولٌة محدودة -  1360

 211911برلم       21101111

عبد الرزاق  ابراهٌم مفتاح الشائبى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة  -  1391

 211911برلم       21101111، تارٌخ : 

عبد الرزاق  ابراهٌم مفتاح الشائبى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات  -  1391

 211911برلم       21101111الخارجٌة ، تارٌخ : 

، تارٌخ :  عالء عمران دحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة -  1392

 211911برلم       21101111



 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

عالء عمران دحٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1393

 211911برلم       21101111

وسام خلٌفة االدرٌسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1394

 211911برلم       21101111

وسام خلٌفة االدرٌسى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ،  -  1395

 211911برلم       21101111:  تارٌخ

مصطفى حسن شراللة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1396

 211911برلم       21101111

ثمارات الخارجٌة ، مصطفى حسن شراللة  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالست -  1399

 211911برلم       21101111تارٌخ : 

رضا على عون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1391

 211911برلم       21101111

اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ : رضا على عون  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة  -  1390

 211911برلم       21101111

عبد الرزاق  ابراهٌم مفتاح الشائبى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة  -  1311

 211911برلم       21101111، تارٌخ : 

ائبى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات عبد الرزاق  ابراهٌم مفتاح الش -  1311

 211911برلم       21101111الخارجٌة ، تارٌخ : 

عالء عمران دحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1312

 211911برلم       21101111

عالء عمران دحٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1313

 211911برلم       21101111

: وسام خلٌفة االدرٌسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ  -  1314

 211911برلم       21101111

وسام خلٌفة االدرٌسى  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ،  -  1315

 211911برلم       21101111تارٌخ : 

ستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ : مصطفى حسن شراللة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لال -  1316

 211911برلم       21101111

مصطفى حسن شراللة  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ،  -  1319

 211911برلم       21101111تارٌخ : 

الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ : رضا على عون  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن  -  1311

 211911برلم       21101111

رضا على عون  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1310

 211911برلم       21101111

ة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة عبد الرزاق  ابراهٌم مفتاح الشائبى  شرك -  1301

 211911برلم       21101111، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبد الرزاق  ابراهٌم مفتاح الشائبى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات  -  1301

 211911رلم   ب    21101111الخارجٌة ، تارٌخ : 

عالء عمران دحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ، تارٌخ :  -  1302

 211911برلم       21101111

تارٌخ : عالء عمران دحٌم  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة اللٌبٌة لالستثمارات الخارجٌة ،  -  1303

 211911برلم       21101111

طارق حمدي وهٌبً محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل اسم الشرٌن طارق حمدي وهٌبً محمود الى طارق  -  1304

 399291برلم       21101111حمدي ووهٌب محمود ، تارٌخ : 

ة وعضو منتدب  اضافة اختصاص للسٌد / رئٌس شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  1305

التفوٌض بالتولٌع بحك الرهن / الضمان بجانب اختصاص التفوٌض بالتولٌع عن الشركة ، تارٌخ  -مجلس االدارة والعضو المنتدب 

 112596برلم       21101111: 

دب  اضافة اختصاص للسٌد / رئٌس شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منت -  1306

التفوٌض بالتولٌع بحك الرهن / الضمان بجانب اختصاص التفوٌض بالتولٌع عن الشركة ، تارٌخ  -مجلس االدارة والعضو المنتدب 

 112596برلم       21101111: 

اختصاص للسٌد / رئٌس شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اضافة  -  1309

التفوٌض بالتولٌع بحك الرهن / الضمان بجانب اختصاص التفوٌض بالتولٌع عن الشركة ، تارٌخ  -مجلس االدارة والعضو المنتدب 

 112596برلم       21101111: 

ٌد / رئٌس شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اضافة اختصاص للس -  1301

التفوٌض بالتولٌع بحك الرهن / الضمان بجانب اختصاص التفوٌض بالتولٌع عن الشركة ، تارٌخ  -مجلس االدارة والعضو المنتدب 

 112596برلم       21101111: 

شرٌؾ دمحم صالح الدٌن بندارى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اضافة اختصاص للسٌد / رئٌس  -  1300

التفوٌض بالتولٌع بحك الرهن / الضمان بجانب اختصاص التفوٌض بالتولٌع عن الشركة ، تارٌخ  -مجلس االدارة والعضو المنتدب 

 112596برلم       21101111: 

احمد حسن سٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للسٌد/ احمد حسن سٌد احمد والسٌد/ احمد دمحم  -  1411

 300316برلم       21101111لبرلى حسن مجتمعٌن او منفردٌم ، تارٌخ : ا

احمد حسن سٌد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للسٌد/ احمد حسن سٌد احمد والسٌد/ احمد دمحم  -  1411

 300316برلم       21101111البرلى حسن مجتمعٌن او منفردٌم ، تارٌخ : 

دمحم السٌد عثمان فرج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة و حك التولٌع /ادارة الشركة و حك التولٌع عنها موكله الى  -  1412

الطرؾ االول السٌد/دمحم عثمان فرج منفردا كما ٌحك له االلتراض من البنون و رهن و بٌع اصول الشركة ضمانا و تامٌنا لسداد هذه 

 361321برلم       21101111المروض ، تارٌخ : 

نادر نبٌل شكرى مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للطرؾ للطرؾ االول  -  1413

الشرٌن المتضامن منفردا وله كافه الصالحٌات والسلطات لتحمٌك اؼراض الشركه واهدافها والتعامل باسمها وله الحك فى التولٌع 

ه عمود االلتراض وكفاله الؽٌر باسم الشركه وكذا حك الرهن بكافه انواعه لكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت او منمول على كاف

وذلن للنفس او للؽٌر وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه بذلن وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح 

 331591برلم       21101111البنون او الؽٌر ، تارٌخ : 

 

ممثال للشركة  -راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل المال العام (  -  1414

 135210برلم       21101111المابضة للنمل البحرى والبرى ، تارٌخ : 



 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

ممثال للشركة  -ٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل المال العام ( راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئ -  1415

 135210برلم       21101111المابضة للنمل البحرى والبرى ، تارٌخ : 

ممثال للشركة  -راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل المال العام (  -  1416

 135210برلم       21101111بحرى والبرى ، تارٌخ : المابضة للنمل ال

ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1419

 135210برلم       21101111والبرى ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -ادارة  ) ممثل المال العام (  دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس -  1411

 135210برلم       21101111والبرى ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1410

 135210   برلم    21101111والبرى ، تارٌخ : 

ممثال للشركة  -نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ) ممثل المال العام (  -  1411

 135210برلم       21101111المابضة للنمل البحرى والبرى ، تارٌخ : 

ممثال للشركة  -) ممثل المال العام ( نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ   -  1411

 135210برلم       21101111المابضة للنمل البحرى والبرى ، تارٌخ : 

ممثال للشركة  -نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ) ممثل المال العام (  -  1412

 135210برلم       21101111المابضة للنمل البحرى والبرى ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1413

 135210برلم       21101111والبرى ، تارٌخ : 

كة المابضة للنمل البحرى ممثال للشر -مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1414

 135210برلم       21101111والبرى ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1415

 135210برلم       21101111والبرى ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للنمل  -ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام ( ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  ش -  1416

 135210برلم       21101111البحرى والبرى ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للنمل  -ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1419

 135210برلم       21101111، تارٌخ : البحرى والبرى 

ممثال للشركة المابضة للنمل  -ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1411

 135210برلم       21101111البحرى والبرى ، تارٌخ : 

جلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس م -  1410

 135210برلم       21101111البرى ، تارٌخ : 

راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -  1421

 135210برلم       21101111البرى ، تارٌخ : 

راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -  1421

 135210برلم       21101111البرى ، تارٌخ : 

: دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى البرى ، تارٌخ  -  1422

 135210برلم       21101111



 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

دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى البرى ، تارٌخ :  -  1423

 135210برلم       21101111

برى ، تارٌخ : دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى ال -  1424

 135210برلم       21101111

نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -  1425

 135210برلم       21101111البرى ، تارٌخ : 

تفرغ  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر م -  1426

 135210برلم       21101111البرى ، تارٌخ : 

نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -  1429

 135210برلم       21101111البرى ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى البرى ، تارٌخ : مهدى مبرون فرج  ش -  1421

 135210برلم       21101111

مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى البرى ، تارٌخ :  -  1420

 135210برلم       21101111

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى البرى ، تارٌخ :  مهدى مبرون فرج  -  1431

 135210برلم       21101111

ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى البرى ، تارٌخ :  -  1431

 135210برلم       21101111

ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى البرى ، تارٌخ :  -  1432

 135210برلم       21101111

ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى البرى ، تارٌخ :  -  1433

 135210برلم       21101111

راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ،  -  1434

 135210برلم       21101111تارٌخ : 

العاملٌن المساهمٌن ،  راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل اتحاد -  1435

 135210برلم       21101111تارٌخ : 

راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ،  -  1436

 135210برلم       21101111تارٌخ : 

برلم       21101111ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :   دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  1439

135210 

برلم       21101111دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  1431

135210 

برلم       21101111تحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ : دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل ا -  1430

135210 

نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ  -  1441

 135210برلم       21101111: 
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دارة ؼٌر متفرغ  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  1441

 135210برلم       21101111: 

نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ  -  1442

 135210برلم       21101111: 

برلم       21101111عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :   مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة -  1443

135210 

برلم       21101111مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  1444

135210 

برلم       21101111ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ : مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  1445

135210 

    21101111ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  1446

 135210برلم   

    21101111رة  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ : ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  1449

 135210برلم   

    21101111ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  1441

 135210برلم   

جلس ادارة وعضو منتدب  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس م -  1440

 135210برلم       21101111تارٌخ : 

راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ،  -  1451

 135210برلم       21101111تارٌخ : 

تاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، راضى عطٌة عبدالف -  1451

 135210برلم       21101111تارٌخ : 

برلم       21101111دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  1452

135210 

برلم       21101111ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  دمحم -  1453

135210 

برلم       21101111دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  1454

135210 

لح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ نجوى جمال صا -  1455

 135210برلم       21101111: 

نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ  -  1456

 135210برلم       21101111: 

نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ  -  1459

 135210برلم       21101111: 

برلم       21101111مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  1451

135210 
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برلم       21101111مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  1450

135210 

برلم       21101111مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  1461

135210 

    21101111ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  1461

 135210برلم   

    21101111ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  1462

 135210برلم   

    21101111ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل اتحاد العاملٌن المساهمٌن ، تارٌخ :  -  1463

 135210برلم   

ممثال للشركة  -راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل المال العام (  -  1464

استصدار تفوٌض  -تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االتى  -للنمل البحرى والبرى المابضة 

لبعض لعضاء المطاع المانونى لنمل ملكٌة السٌارات المباعة من الشركة للؽٌر وكذلن فى التولٌع على كافة مستندات عمود ملكٌة 

ملن الشركة والمباعة للؽٌر بالمزاد العلنى او باالمر المباشر وذلن امام مكاتب توثٌك السٌارات والترٌلالت والمحركات المخردة 

 135210برلم       21101111الشهر العمارى على مستوى الجمهورٌة واستخراج واستخراج شهادات البٌانات ، تارٌخ : 

ممثال للشركة  -منتدب  ) ممثل المال العام ( راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو  -  1465

استصدار تفوٌض  -تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االتى  -المابضة للنمل البحرى والبرى 

ت عمود ملكٌة لبعض لعضاء المطاع المانونى لنمل ملكٌة السٌارات المباعة من الشركة للؽٌر وكذلن فى التولٌع على كافة مستندا

السٌارات والترٌلالت والمحركات المخردة ملن الشركة والمباعة للؽٌر بالمزاد العلنى او باالمر المباشر وذلن امام مكاتب توثٌك 

 135210برلم       21101111الشهر العمارى على مستوى الجمهورٌة واستخراج واستخراج شهادات البٌانات ، تارٌخ : 

ممثال للشركة  -دالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ) ممثل المال العام ( راضى عطٌة عب -  1466

استصدار تفوٌض  -تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االتى  -المابضة للنمل البحرى والبرى 

عة من الشركة للؽٌر وكذلن فى التولٌع على كافة مستندات عمود ملكٌة لبعض لعضاء المطاع المانونى لنمل ملكٌة السٌارات المبا

السٌارات والترٌلالت والمحركات المخردة ملن الشركة والمباعة للؽٌر بالمزاد العلنى او باالمر المباشر وذلن امام مكاتب توثٌك 

 135210برلم       21101111ٌخ : الشهر العمارى على مستوى الجمهورٌة واستخراج واستخراج شهادات البٌانات ، تار

ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1469

استصدار تفوٌض لبعض لعضاء المطاع  -تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االتى  -والبرى 

انونى لنمل ملكٌة السٌارات المباعة من الشركة للؽٌر وكذلن فى التولٌع على كافة مستندات عمود ملكٌة السٌارات والترٌلالت الم

والمحركات المخردة ملن الشركة والمباعة للؽٌر بالمزاد العلنى او باالمر المباشر وذلن امام مكاتب توثٌك الشهر العمارى على 

 135210برلم       21101111واستخراج شهادات البٌانات ، تارٌخ :  مستوى الجمهورٌة واستخراج

ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1461

دار تفوٌض لبعض لعضاء المطاع استص -تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االتى  -والبرى 

المانونى لنمل ملكٌة السٌارات المباعة من الشركة للؽٌر وكذلن فى التولٌع على كافة مستندات عمود ملكٌة السٌارات والترٌلالت 

رى على والمحركات المخردة ملن الشركة والمباعة للؽٌر بالمزاد العلنى او باالمر المباشر وذلن امام مكاتب توثٌك الشهر العما

 135210برلم       21101111مستوى الجمهورٌة واستخراج واستخراج شهادات البٌانات ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1460

استصدار تفوٌض لبعض لعضاء المطاع  -والعضو المنتدب فى االتى  تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة -والبرى 

المانونى لنمل ملكٌة السٌارات المباعة من الشركة للؽٌر وكذلن فى التولٌع على كافة مستندات عمود ملكٌة السٌارات والترٌلالت 

لن امام مكاتب توثٌك الشهر العمارى على والمحركات المخردة ملن الشركة والمباعة للؽٌر بالمزاد العلنى او باالمر المباشر وذ

 135210برلم       21101111مستوى الجمهورٌة واستخراج واستخراج شهادات البٌانات ، تارٌخ : 
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ممثال للشركة  -نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ) ممثل المال العام (  -  1491

استصدار تفوٌض  -تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االتى  -لبرى المابضة للنمل البحرى وا

لبعض لعضاء المطاع المانونى لنمل ملكٌة السٌارات المباعة من الشركة للؽٌر وكذلن فى التولٌع على كافة مستندات عمود ملكٌة 

باعة للؽٌر بالمزاد العلنى او باالمر المباشر وذلن امام مكاتب توثٌك السٌارات والترٌلالت والمحركات المخردة ملن الشركة والم

 135210برلم       21101111الشهر العمارى على مستوى الجمهورٌة واستخراج واستخراج شهادات البٌانات ، تارٌخ : 

ممثال للشركة  -العام ( نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ) ممثل المال  -  1491

استصدار تفوٌض  -تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االتى  -المابضة للنمل البحرى والبرى 

لبعض لعضاء المطاع المانونى لنمل ملكٌة السٌارات المباعة من الشركة للؽٌر وكذلن فى التولٌع على كافة مستندات عمود ملكٌة 

ت والترٌلالت والمحركات المخردة ملن الشركة والمباعة للؽٌر بالمزاد العلنى او باالمر المباشر وذلن امام مكاتب توثٌك السٌارا

 135210برلم       21101111الشهر العمارى على مستوى الجمهورٌة واستخراج واستخراج شهادات البٌانات ، تارٌخ : 

ممثال للشركة  -ساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  ) ممثل المال العام ( نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة م -  1492

استصدار تفوٌض  -تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االتى  -المابضة للنمل البحرى والبرى 

فى التولٌع على كافة مستندات عمود ملكٌة لبعض لعضاء المطاع المانونى لنمل ملكٌة السٌارات المباعة من الشركة للؽٌر وكذلن 

السٌارات والترٌلالت والمحركات المخردة ملن الشركة والمباعة للؽٌر بالمزاد العلنى او باالمر المباشر وذلن امام مكاتب توثٌك 

 135210برلم       21101111الشهر العمارى على مستوى الجمهورٌة واستخراج واستخراج شهادات البٌانات ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1493

استصدار تفوٌض لبعض لعضاء المطاع  -تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االتى  -والبرى 

اعة من الشركة للؽٌر وكذلن فى التولٌع على كافة مستندات عمود ملكٌة السٌارات والترٌلالت المانونى لنمل ملكٌة السٌارات المب

والمحركات المخردة ملن الشركة والمباعة للؽٌر بالمزاد العلنى او باالمر المباشر وذلن امام مكاتب توثٌك الشهر العمارى على 

 135210برلم       21101111رٌخ : مستوى الجمهورٌة واستخراج واستخراج شهادات البٌانات ، تا

ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1494

استصدار تفوٌض لبعض لعضاء المطاع  -تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االتى  -والبرى 

ى لنمل ملكٌة السٌارات المباعة من الشركة للؽٌر وكذلن فى التولٌع على كافة مستندات عمود ملكٌة السٌارات والترٌلالت المانون

والمحركات المخردة ملن الشركة والمباعة للؽٌر بالمزاد العلنى او باالمر المباشر وذلن امام مكاتب توثٌك الشهر العمارى على 

 135210برلم       21101111تخراج شهادات البٌانات ، تارٌخ : مستوى الجمهورٌة واستخراج واس

ممثال للشركة المابضة للنمل البحرى  -مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1495

لبعض لعضاء المطاع  استصدار تفوٌض -تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االتى  -والبرى 

المانونى لنمل ملكٌة السٌارات المباعة من الشركة للؽٌر وكذلن فى التولٌع على كافة مستندات عمود ملكٌة السٌارات والترٌلالت 

والمحركات المخردة ملن الشركة والمباعة للؽٌر بالمزاد العلنى او باالمر المباشر وذلن امام مكاتب توثٌك الشهر العمارى على 

 135210برلم       21101111توى الجمهورٌة واستخراج واستخراج شهادات البٌانات ، تارٌخ : مس

ممثال للشركة المابضة للنمل  -ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1496

استصدار تفوٌض لبعض لعضاء  -لعضو المنتدب فى االتى تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة وا -البحرى والبرى 

المطاع المانونى لنمل ملكٌة السٌارات المباعة من الشركة للؽٌر وكذلن فى التولٌع على كافة مستندات عمود ملكٌة السٌارات 

امام مكاتب توثٌك الشهر والترٌلالت والمحركات المخردة ملن الشركة والمباعة للؽٌر بالمزاد العلنى او باالمر المباشر وذلن 

 135210برلم       21101111العمارى على مستوى الجمهورٌة واستخراج واستخراج شهادات البٌانات ، تارٌخ : 

ممثال للشركة المابضة للنمل  -ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1499

استصدار تفوٌض لبعض لعضاء  -السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االتى  تفوٌض -البحرى والبرى 

المطاع المانونى لنمل ملكٌة السٌارات المباعة من الشركة للؽٌر وكذلن فى التولٌع على كافة مستندات عمود ملكٌة السٌارات 

المزاد العلنى او باالمر المباشر وذلن امام مكاتب توثٌك الشهر والترٌلالت والمحركات المخردة ملن الشركة والمباعة للؽٌر ب

 135210برلم       21101111العمارى على مستوى الجمهورٌة واستخراج واستخراج شهادات البٌانات ، تارٌخ : 

ة المابضة للنمل ممثال للشرك -ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ) ممثل المال العام (  -  1491

استصدار تفوٌض لبعض لعضاء  -تفوٌض السٌد المهندس / رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب فى االتى  -البحرى والبرى 
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المطاع المانونى لنمل ملكٌة السٌارات المباعة من الشركة للؽٌر وكذلن فى التولٌع على كافة مستندات عمود ملكٌة السٌارات 

ت المخردة ملن الشركة والمباعة للؽٌر بالمزاد العلنى او باالمر المباشر وذلن امام مكاتب توثٌك الشهر والترٌلالت والمحركا

 135210برلم       21101111العمارى على مستوى الجمهورٌة واستخراج واستخراج شهادات البٌانات ، تارٌخ : 

دارة وعضو منتدب  بانواعها من ادارات المرور راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ا -  1490

المختصة والتعامل مع هٌئة التامٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب والمٌام بكافة االجراءات الالزمة فى هذا الشان للسادة االتى 

محامى بفرع المنٌا  -ى الدٌن شعبان االستاذ / زهرة عل -محامى باالدارة العامة  -اسمائهم بعد / االستاذ / دمحم نبٌل توفٌك دمحم مهران 

محامى  -االستاذ / رشدى رجب دمحم عبدالممصود الممصود  -محامى بفرع االسكندرٌة  -االستاذ / عبٌر ابوالمكارم عبدالعزٌز  -

 135210برلم       21101111محامى بفرع ، تارٌخ :  -االستاذ / احمد دمحم وحٌد عبدالؽفار  -بفرع الزلازٌك 

راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بانواعها من ادارات المرور  -  1411

المختصة والتعامل مع هٌئة التامٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب والمٌام بكافة االجراءات الالزمة فى هذا الشان للسادة االتى 

محامى بفرع المنٌا  -االستاذ / زهرة على الدٌن شعبان  -محامى باالدارة العامة  -دمحم مهران اسمائهم بعد / االستاذ / دمحم نبٌل توفٌك 

محامى  -االستاذ / رشدى رجب دمحم عبدالممصود الممصود  -محامى بفرع االسكندرٌة  -االستاذ / عبٌر ابوالمكارم عبدالعزٌز  -

 135210برلم       21101111محامى بفرع ، تارٌخ :  -االستاذ / احمد دمحم وحٌد عبدالؽفار  -بفرع الزلازٌك 

راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بانواعها من ادارات المرور  -  1411

للسادة االتى  المختصة والتعامل مع هٌئة التامٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب والمٌام بكافة االجراءات الالزمة فى هذا الشان

محامى بفرع المنٌا  -االستاذ / زهرة على الدٌن شعبان  -محامى باالدارة العامة  -اسمائهم بعد / االستاذ / دمحم نبٌل توفٌك دمحم مهران 

 محامى -االستاذ / رشدى رجب دمحم عبدالممصود الممصود  -محامى بفرع االسكندرٌة  -االستاذ / عبٌر ابوالمكارم عبدالعزٌز  -

 135210برلم       21101111محامى بفرع ، تارٌخ :  -االستاذ / احمد دمحم وحٌد عبدالؽفار  -بفرع الزلازٌك 

دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بانواعها من ادارات المرور المختصة والتعامل مع هٌئة  -  1412

افة االجراءات الالزمة فى هذا الشان للسادة االتى اسمائهم بعد / االستاذ / دمحم التامٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب والمٌام بك

االستاذ / عبٌر ابوالمكارم  -محامى بفرع المنٌا  -االستاذ / زهرة على الدٌن شعبان  -محامى باالدارة العامة  -نبٌل توفٌك دمحم مهران 

االستاذ / احمد  -محامى بفرع الزلازٌك  -جب دمحم عبدالممصود الممصود االستاذ / رشدى ر -محامى بفرع االسكندرٌة  -عبدالعزٌز 

 135210برلم       21101111محامى بفرع ، تارٌخ :  -دمحم وحٌد عبدالؽفار 

دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بانواعها من ادارات المرور المختصة والتعامل مع هٌئة  -  1413

جتماعٌة ومصلحة الضرائب والمٌام بكافة االجراءات الالزمة فى هذا الشان للسادة االتى اسمائهم بعد / االستاذ / دمحم التامٌنات اال

االستاذ / عبٌر ابوالمكارم  -محامى بفرع المنٌا  -االستاذ / زهرة على الدٌن شعبان  -محامى باالدارة العامة  -نبٌل توفٌك دمحم مهران 

االستاذ / احمد  -محامى بفرع الزلازٌك  -االستاذ / رشدى رجب دمحم عبدالممصود الممصود  -بفرع االسكندرٌة محامى  -عبدالعزٌز 

 135210برلم       21101111محامى بفرع ، تارٌخ :  -دمحم وحٌد عبدالؽفار 

ختصة والتعامل مع هٌئة دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بانواعها من ادارات المرور الم -  1414

التامٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب والمٌام بكافة االجراءات الالزمة فى هذا الشان للسادة االتى اسمائهم بعد / االستاذ / دمحم 

عبٌر ابوالمكارم االستاذ /  -محامى بفرع المنٌا  -االستاذ / زهرة على الدٌن شعبان  -محامى باالدارة العامة  -نبٌل توفٌك دمحم مهران 

االستاذ / احمد  -محامى بفرع الزلازٌك  -االستاذ / رشدى رجب دمحم عبدالممصود الممصود  -محامى بفرع االسكندرٌة  -عبدالعزٌز 

 135210برلم       21101111محامى بفرع ، تارٌخ :  -دمحم وحٌد عبدالؽفار 

لس ادارة ؼٌر متفرغ  بانواعها من ادارات المرور المختصة نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مج -  1415

والتعامل مع هٌئة التامٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب والمٌام بكافة االجراءات الالزمة فى هذا الشان للسادة االتى اسمائهم بعد / 

االستاذ /  -محامى بفرع المنٌا  -على الدٌن شعبان  االستاذ / زهرة -محامى باالدارة العامة  -االستاذ / دمحم نبٌل توفٌك دمحم مهران 

محامى بفرع الزلازٌك  -االستاذ / رشدى رجب دمحم عبدالممصود الممصود  -محامى بفرع االسكندرٌة  -عبٌر ابوالمكارم عبدالعزٌز 

 135210برلم       21101111محامى بفرع ، تارٌخ :  -االستاذ / احمد دمحم وحٌد عبدالؽفار  -

نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  بانواعها من ادارات المرور المختصة  -  1416

والتعامل مع هٌئة التامٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب والمٌام بكافة االجراءات الالزمة فى هذا الشان للسادة االتى اسمائهم بعد / 

االستاذ /  -محامى بفرع المنٌا  -االستاذ / زهرة على الدٌن شعبان  -محامى باالدارة العامة  - مهران االستاذ / دمحم نبٌل توفٌك دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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محامى بفرع الزلازٌك  -االستاذ / رشدى رجب دمحم عبدالممصود الممصود  -محامى بفرع االسكندرٌة  -عبٌر ابوالمكارم عبدالعزٌز 

 135210برلم       21101111امى بفرع ، تارٌخ : مح -االستاذ / احمد دمحم وحٌد عبدالؽفار  -

نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  بانواعها من ادارات المرور المختصة  -  1419

االتى اسمائهم بعد /  والتعامل مع هٌئة التامٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب والمٌام بكافة االجراءات الالزمة فى هذا الشان للسادة

االستاذ /  -محامى بفرع المنٌا  -االستاذ / زهرة على الدٌن شعبان  -محامى باالدارة العامة  -االستاذ / دمحم نبٌل توفٌك دمحم مهران 

لزلازٌك محامى بفرع ا -االستاذ / رشدى رجب دمحم عبدالممصود الممصود  -محامى بفرع االسكندرٌة  -عبٌر ابوالمكارم عبدالعزٌز 

 135210برلم       21101111محامى بفرع ، تارٌخ :  -االستاذ / احمد دمحم وحٌد عبدالؽفار  -

مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بانواعها من ادارات المرور المختصة والتعامل مع هٌئة  -  1411

ت الالزمة فى هذا الشان للسادة االتى اسمائهم بعد / االستاذ / دمحم التامٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب والمٌام بكافة االجراءا

االستاذ / عبٌر ابوالمكارم  -محامى بفرع المنٌا  -االستاذ / زهرة على الدٌن شعبان  -محامى باالدارة العامة  -نبٌل توفٌك دمحم مهران 

االستاذ / احمد  -محامى بفرع الزلازٌك  -لممصود الممصود االستاذ / رشدى رجب دمحم عبدا -محامى بفرع االسكندرٌة  -عبدالعزٌز 

 135210برلم       21101111محامى بفرع ، تارٌخ :  -دمحم وحٌد عبدالؽفار 

مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بانواعها من ادارات المرور المختصة والتعامل مع هٌئة  -  1410

التامٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب والمٌام بكافة االجراءات الالزمة فى هذا الشان للسادة االتى اسمائهم بعد / االستاذ / دمحم 

االستاذ / عبٌر ابوالمكارم  -محامى بفرع المنٌا  -االستاذ / زهرة على الدٌن شعبان  -باالدارة العامة  محامى -نبٌل توفٌك دمحم مهران 

االستاذ / احمد  -محامى بفرع الزلازٌك  -االستاذ / رشدى رجب دمحم عبدالممصود الممصود  -محامى بفرع االسكندرٌة  -عبدالعزٌز 

 135210برلم       21101111:  محامى بفرع ، تارٌخ -دمحم وحٌد عبدالؽفار 

مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بانواعها من ادارات المرور المختصة والتعامل مع هٌئة  -  1401

التامٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب والمٌام بكافة االجراءات الالزمة فى هذا الشان للسادة االتى اسمائهم بعد / االستاذ / دمحم 

االستاذ / عبٌر ابوالمكارم  -محامى بفرع المنٌا  -االستاذ / زهرة على الدٌن شعبان  -محامى باالدارة العامة  -نبٌل توفٌك دمحم مهران 

االستاذ / احمد  -محامى بفرع الزلازٌك  -االستاذ / رشدى رجب دمحم عبدالممصود الممصود  -محامى بفرع االسكندرٌة  -عبدالعزٌز 

 135210برلم       21101111محامى بفرع ، تارٌخ :  -بدالؽفار دمحم وحٌد ع

ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بانواعها من ادارات المرور المختصة والتعامل مع هٌئة  -  1401

سادة االتى اسمائهم بعد / االستاذ / دمحم التامٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب والمٌام بكافة االجراءات الالزمة فى هذا الشان لل

االستاذ / عبٌر ابوالمكارم  -محامى بفرع المنٌا  -االستاذ / زهرة على الدٌن شعبان  -محامى باالدارة العامة  -نبٌل توفٌك دمحم مهران 

االستاذ / احمد  -رع الزلازٌك محامى بف -االستاذ / رشدى رجب دمحم عبدالممصود الممصود  -محامى بفرع االسكندرٌة  -عبدالعزٌز 

 135210برلم       21101111محامى بفرع ، تارٌخ :  -دمحم وحٌد عبدالؽفار 

ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بانواعها من ادارات المرور المختصة والتعامل مع هٌئة  -  1402

بكافة االجراءات الالزمة فى هذا الشان للسادة االتى اسمائهم بعد / االستاذ / دمحم  التامٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب والمٌام

االستاذ / عبٌر ابوالمكارم  -محامى بفرع المنٌا  -االستاذ / زهرة على الدٌن شعبان  -محامى باالدارة العامة  -نبٌل توفٌك دمحم مهران 

االستاذ / احمد  -محامى بفرع الزلازٌك  -ى رجب دمحم عبدالممصود الممصود االستاذ / رشد -محامى بفرع االسكندرٌة  -عبدالعزٌز 

 135210برلم       21101111محامى بفرع ، تارٌخ :  -دمحم وحٌد عبدالؽفار 

ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بانواعها من ادارات المرور المختصة والتعامل مع هٌئة  -  1403

امٌنات االجتماعٌة ومصلحة الضرائب والمٌام بكافة االجراءات الالزمة فى هذا الشان للسادة االتى اسمائهم بعد / االستاذ / دمحم الت

االستاذ / عبٌر ابوالمكارم  -محامى بفرع المنٌا  -االستاذ / زهرة على الدٌن شعبان  -محامى باالدارة العامة  -نبٌل توفٌك دمحم مهران 

االستاذ / احمد  -محامى بفرع الزلازٌك  -االستاذ / رشدى رجب دمحم عبدالممصود الممصود  -محامى بفرع االسكندرٌة  - عبدالعزٌز

 135210برلم       21101111محامى بفرع ، تارٌخ :  -دمحم وحٌد عبدالؽفار 

تفوٌض السادة مندوبى  -المنصورة راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  1404

تراخٌص الفروع بالشركة لمباشرة اعمالهم فى ترخٌص وتجدٌد كافة انواع المركبات والترٌلالت الخاصة بالشركة والشاسٌهات 

والمحركات واستالم رخص التسٌٌر للسٌارات او الؽاإها واللوحات المعدنٌة واستخراج شهادات البٌانات لكافة انواع السٌارات 

الخاصة بالشركة وسداد المخالفات والتصالح واتخاذ كافة االجراءات المنصوص علٌها فى لانون المرور وتمدٌم واستالم تصارٌح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21101111المرور للحموالت الشاذة واستالم السٌارات المحجورة بالسام الشرطة والمرور وسداد التامٌنات ، تارٌخ : 

135210 

تفوٌض السادة مندوبى  -بدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المنصورة راضى عطٌة ع -  1405

تراخٌص الفروع بالشركة لمباشرة اعمالهم فى ترخٌص وتجدٌد كافة انواع المركبات والترٌلالت الخاصة بالشركة والشاسٌهات 

حات المعدنٌة واستخراج شهادات البٌانات لكافة انواع السٌارات والمحركات واستالم رخص التسٌٌر للسٌارات او الؽاإها واللو

الخاصة بالشركة وسداد المخالفات والتصالح واتخاذ كافة االجراءات المنصوص علٌها فى لانون المرور وتمدٌم واستالم تصارٌح 

برلم       21101111نات ، تارٌخ : المرور للحموالت الشاذة واستالم السٌارات المحجورة بالسام الشرطة والمرور وسداد التامٌ

135210 

تفوٌض السادة مندوبى  -راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المنصورة  -  1406

هات تراخٌص الفروع بالشركة لمباشرة اعمالهم فى ترخٌص وتجدٌد كافة انواع المركبات والترٌلالت الخاصة بالشركة والشاسٌ

والمحركات واستالم رخص التسٌٌر للسٌارات او الؽاإها واللوحات المعدنٌة واستخراج شهادات البٌانات لكافة انواع السٌارات 

الخاصة بالشركة وسداد المخالفات والتصالح واتخاذ كافة االجراءات المنصوص علٌها فى لانون المرور وتمدٌم واستالم تصارٌح 

برلم       21101111استالم السٌارات المحجورة بالسام الشرطة والمرور وسداد التامٌنات ، تارٌخ : المرور للحموالت الشاذة و

135210 

تفوٌض السادة مندوبى تراخٌص الفروع بالشركة  -دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنصورة  -  1409

ركبات والترٌلالت الخاصة بالشركة والشاسٌهات والمحركات واستالم رخص لمباشرة اعمالهم فى ترخٌص وتجدٌد كافة انواع الم

التسٌٌر للسٌارات او الؽاإها واللوحات المعدنٌة واستخراج شهادات البٌانات لكافة انواع السٌارات الخاصة بالشركة وسداد المخالفات 

واستالم تصارٌح المرور للحموالت الشاذة واستالم والتصالح واتخاذ كافة االجراءات المنصوص علٌها فى لانون المرور وتمدٌم 

 135210برلم       21101111السٌارات المحجورة بالسام الشرطة والمرور وسداد التامٌنات ، تارٌخ : 

تفوٌض السادة مندوبى تراخٌص الفروع بالشركة  -دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنصورة  -  1401

اعمالهم فى ترخٌص وتجدٌد كافة انواع المركبات والترٌلالت الخاصة بالشركة والشاسٌهات والمحركات واستالم رخص  لمباشرة

التسٌٌر للسٌارات او الؽاإها واللوحات المعدنٌة واستخراج شهادات البٌانات لكافة انواع السٌارات الخاصة بالشركة وسداد المخالفات 

ت المنصوص علٌها فى لانون المرور وتمدٌم واستالم تصارٌح المرور للحموالت الشاذة واستالم والتصالح واتخاذ كافة االجراءا

 135210برلم       21101111السٌارات المحجورة بالسام الشرطة والمرور وسداد التامٌنات ، تارٌخ : 

دة مندوبى تراخٌص الفروع بالشركة تفوٌض السا -دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنصورة  -  1400

لمباشرة اعمالهم فى ترخٌص وتجدٌد كافة انواع المركبات والترٌلالت الخاصة بالشركة والشاسٌهات والمحركات واستالم رخص 

المخالفات التسٌٌر للسٌارات او الؽاإها واللوحات المعدنٌة واستخراج شهادات البٌانات لكافة انواع السٌارات الخاصة بالشركة وسداد 

والتصالح واتخاذ كافة االجراءات المنصوص علٌها فى لانون المرور وتمدٌم واستالم تصارٌح المرور للحموالت الشاذة واستالم 

 135210برلم       21101111السٌارات المحجورة بالسام الشرطة والمرور وسداد التامٌنات ، تارٌخ : 

تفوٌض السادة مندوبى  -ساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  المنصورة نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة م -  1511

تراخٌص الفروع بالشركة لمباشرة اعمالهم فى ترخٌص وتجدٌد كافة انواع المركبات والترٌلالت الخاصة بالشركة والشاسٌهات 

ات البٌانات لكافة انواع السٌارات والمحركات واستالم رخص التسٌٌر للسٌارات او الؽاإها واللوحات المعدنٌة واستخراج شهاد

الخاصة بالشركة وسداد المخالفات والتصالح واتخاذ كافة االجراءات المنصوص علٌها فى لانون المرور وتمدٌم واستالم تصارٌح 

برلم       21101111المرور للحموالت الشاذة واستالم السٌارات المحجورة بالسام الشرطة والمرور وسداد التامٌنات ، تارٌخ : 

135210 

تفوٌض السادة مندوبى  -نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  المنصورة  -  1511

تراخٌص الفروع بالشركة لمباشرة اعمالهم فى ترخٌص وتجدٌد كافة انواع المركبات والترٌلالت الخاصة بالشركة والشاسٌهات 

ٌر للسٌارات او الؽاإها واللوحات المعدنٌة واستخراج شهادات البٌانات لكافة انواع السٌارات والمحركات واستالم رخص التسٌ

الخاصة بالشركة وسداد المخالفات والتصالح واتخاذ كافة االجراءات المنصوص علٌها فى لانون المرور وتمدٌم واستالم تصارٌح 

برلم       21101111الشرطة والمرور وسداد التامٌنات ، تارٌخ :  المرور للحموالت الشاذة واستالم السٌارات المحجورة بالسام

135210 
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تفوٌض السادة مندوبى  -نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  المنصورة  -  1512

الخاصة بالشركة والشاسٌهات  تراخٌص الفروع بالشركة لمباشرة اعمالهم فى ترخٌص وتجدٌد كافة انواع المركبات والترٌلالت

والمحركات واستالم رخص التسٌٌر للسٌارات او الؽاإها واللوحات المعدنٌة واستخراج شهادات البٌانات لكافة انواع السٌارات 

الخاصة بالشركة وسداد المخالفات والتصالح واتخاذ كافة االجراءات المنصوص علٌها فى لانون المرور وتمدٌم واستالم تصارٌح 

برلم       21101111لمرور للحموالت الشاذة واستالم السٌارات المحجورة بالسام الشرطة والمرور وسداد التامٌنات ، تارٌخ : ا

135210 

تفوٌض السادة مندوبى تراخٌص الفروع بالشركة  -مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنصورة  -  1513

دٌد كافة انواع المركبات والترٌلالت الخاصة بالشركة والشاسٌهات والمحركات واستالم رخص لمباشرة اعمالهم فى ترخٌص وتج

التسٌٌر للسٌارات او الؽاإها واللوحات المعدنٌة واستخراج شهادات البٌانات لكافة انواع السٌارات الخاصة بالشركة وسداد المخالفات 

نون المرور وتمدٌم واستالم تصارٌح المرور للحموالت الشاذة واستالم والتصالح واتخاذ كافة االجراءات المنصوص علٌها فى لا

 135210برلم       21101111السٌارات المحجورة بالسام الشرطة والمرور وسداد التامٌنات ، تارٌخ : 

لشركة تفوٌض السادة مندوبى تراخٌص الفروع با -مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنصورة  -  1514

لمباشرة اعمالهم فى ترخٌص وتجدٌد كافة انواع المركبات والترٌلالت الخاصة بالشركة والشاسٌهات والمحركات واستالم رخص 

التسٌٌر للسٌارات او الؽاإها واللوحات المعدنٌة واستخراج شهادات البٌانات لكافة انواع السٌارات الخاصة بالشركة وسداد المخالفات 

كافة االجراءات المنصوص علٌها فى لانون المرور وتمدٌم واستالم تصارٌح المرور للحموالت الشاذة واستالم والتصالح واتخاذ 

 135210برلم       21101111السٌارات المحجورة بالسام الشرطة والمرور وسداد التامٌنات ، تارٌخ : 

وٌض السادة مندوبى تراخٌص الفروع بالشركة تف -مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنصورة  -  1515

لمباشرة اعمالهم فى ترخٌص وتجدٌد كافة انواع المركبات والترٌلالت الخاصة بالشركة والشاسٌهات والمحركات واستالم رخص 

ة وسداد المخالفات التسٌٌر للسٌارات او الؽاإها واللوحات المعدنٌة واستخراج شهادات البٌانات لكافة انواع السٌارات الخاصة بالشرك

والتصالح واتخاذ كافة االجراءات المنصوص علٌها فى لانون المرور وتمدٌم واستالم تصارٌح المرور للحموالت الشاذة واستالم 

 135210برلم       21101111السٌارات المحجورة بالسام الشرطة والمرور وسداد التامٌنات ، تارٌخ : 

تفوٌض السادة مندوبى تراخٌص الفروع  -ى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنصورة ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌج -  1516

بالشركة لمباشرة اعمالهم فى ترخٌص وتجدٌد كافة انواع المركبات والترٌلالت الخاصة بالشركة والشاسٌهات والمحركات واستالم 

ت البٌانات لكافة انواع السٌارات الخاصة بالشركة وسداد رخص التسٌٌر للسٌارات او الؽاإها واللوحات المعدنٌة واستخراج شهادا

المخالفات والتصالح واتخاذ كافة االجراءات المنصوص علٌها فى لانون المرور وتمدٌم واستالم تصارٌح المرور للحموالت الشاذة 

 135210رلم   ب    21101111واستالم السٌارات المحجورة بالسام الشرطة والمرور وسداد التامٌنات ، تارٌخ : 

تفوٌض السادة مندوبى تراخٌص الفروع  -ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنصورة  -  1519

بالشركة لمباشرة اعمالهم فى ترخٌص وتجدٌد كافة انواع المركبات والترٌلالت الخاصة بالشركة والشاسٌهات والمحركات واستالم 

ت او الؽاإها واللوحات المعدنٌة واستخراج شهادات البٌانات لكافة انواع السٌارات الخاصة بالشركة وسداد رخص التسٌٌر للسٌارا

المخالفات والتصالح واتخاذ كافة االجراءات المنصوص علٌها فى لانون المرور وتمدٌم واستالم تصارٌح المرور للحموالت الشاذة 

 135210برلم       21101111لمرور وسداد التامٌنات ، تارٌخ : واستالم السٌارات المحجورة بالسام الشرطة وا

تفوٌض السادة مندوبى تراخٌص الفروع  -ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنصورة  -  1511

شاسٌهات والمحركات واستالم بالشركة لمباشرة اعمالهم فى ترخٌص وتجدٌد كافة انواع المركبات والترٌلالت الخاصة بالشركة وال

رخص التسٌٌر للسٌارات او الؽاإها واللوحات المعدنٌة واستخراج شهادات البٌانات لكافة انواع السٌارات الخاصة بالشركة وسداد 

ذة المخالفات والتصالح واتخاذ كافة االجراءات المنصوص علٌها فى لانون المرور وتمدٌم واستالم تصارٌح المرور للحموالت الشا

 135210برلم       21101111واستالم السٌارات المحجورة بالسام الشرطة والمرور وسداد التامٌنات ، تارٌخ : 

راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  االجتماعٌة والتعامل مع نٌابة  -  1510

فتحى دمحم خلٌل الصٌفى / عاطؾ  -سٌارات الشركة للسادة االتى اسمائهم بعد  المرور والضرائب والتامٌنات االجتماعٌة فٌما ٌخص

دمحم عوض عبداللة صالح ) فرع اسكندرٌة ( دمحم سعد دمحم حسن / احمد سعد دمحم حسن ) فرع  -عبدالحكٌم دمحم ) فرع الماهرة ( 

الدسولى دمحم / هشام دمحم عاطؾ ) فرع المنٌا ( ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم  -عبدالناصر ممتاز ابراهٌم ) فرع الزلازٌك (  -المنصورة ( 

 135210برلم       21101111
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راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  االجتماعٌة والتعامل مع نٌابة  -  1511

فتحى دمحم خلٌل الصٌفى / عاطؾ  -االتى اسمائهم بعد المرور والضرائب والتامٌنات االجتماعٌة فٌما ٌخص سٌارات الشركة للسادة 

دمحم عوض عبداللة صالح ) فرع اسكندرٌة ( دمحم سعد دمحم حسن / احمد سعد دمحم حسن ) فرع  -عبدالحكٌم دمحم ) فرع الماهرة ( 

 عاطؾ ) فرع المنٌا ( ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم / هشام دمحم -عبدالناصر ممتاز ابراهٌم ) فرع الزلازٌك (  -المنصورة ( 

 135210برلم       21101111

راضى عطٌة عبدالفتاح الشاذلى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  االجتماعٌة والتعامل مع نٌابة  -  1511

حى دمحم خلٌل الصٌفى / عاطؾ فت -المرور والضرائب والتامٌنات االجتماعٌة فٌما ٌخص سٌارات الشركة للسادة االتى اسمائهم بعد 

دمحم عوض عبداللة صالح ) فرع اسكندرٌة ( دمحم سعد دمحم حسن / احمد سعد دمحم حسن ) فرع  -عبدالحكٌم دمحم ) فرع الماهرة ( 

، تارٌخ :  دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم / هشام دمحم عاطؾ ) فرع المنٌا ( -عبدالناصر ممتاز ابراهٌم ) فرع الزلازٌك (  -المنصورة ( 

 135210برلم       21101111

دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االجتماعٌة والتعامل مع نٌابة المرور والضرائب والتامٌنات  -  1512

) فرع الماهرة ( فتحى دمحم خلٌل الصٌفى / عاطؾ عبدالحكٌم دمحم  -االجتماعٌة فٌما ٌخص سٌارات الشركة للسادة االتى اسمائهم بعد 

عبدالناصر ممتاز  -دمحم عوض عبداللة صالح ) فرع اسكندرٌة ( دمحم سعد دمحم حسن / احمد سعد دمحم حسن ) فرع المنصورة (  -

 135210برلم       21101111دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم / هشام دمحم عاطؾ ) فرع المنٌا ( ، تارٌخ :  -ابراهٌم ) فرع الزلازٌك ( 

دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االجتماعٌة والتعامل مع نٌابة المرور والضرائب والتامٌنات  -  1513

فتحى دمحم خلٌل الصٌفى / عاطؾ عبدالحكٌم دمحم ) فرع الماهرة (  -االجتماعٌة فٌما ٌخص سٌارات الشركة للسادة االتى اسمائهم بعد 

عبدالناصر ممتاز  -فرع اسكندرٌة ( دمحم سعد دمحم حسن / احمد سعد دمحم حسن ) فرع المنصورة ( دمحم عوض عبداللة صالح )  -

 135210برلم       21101111دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم / هشام دمحم عاطؾ ) فرع المنٌا ( ، تارٌخ :  -ابراهٌم ) فرع الزلازٌك ( 

جلس ادارة  االجتماعٌة والتعامل مع نٌابة المرور والضرائب والتامٌنات دمحم ٌاسٌن عبدالؽنى  شركة مساهمة  عضو م -  1514

فتحى دمحم خلٌل الصٌفى / عاطؾ عبدالحكٌم دمحم ) فرع الماهرة (  -االجتماعٌة فٌما ٌخص سٌارات الشركة للسادة االتى اسمائهم بعد 

عبدالناصر ممتاز  -د دمحم حسن ) فرع المنصورة ( دمحم عوض عبداللة صالح ) فرع اسكندرٌة ( دمحم سعد دمحم حسن / احمد سع -

 135210برلم       21101111دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم / هشام دمحم عاطؾ ) فرع المنٌا ( ، تارٌخ :  -ابراهٌم ) فرع الزلازٌك ( 

امل مع نٌابة المرور نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  االجتماعٌة والتع -  1515

فتحى دمحم خلٌل الصٌفى / عاطؾ  -والضرائب والتامٌنات االجتماعٌة فٌما ٌخص سٌارات الشركة للسادة االتى اسمائهم بعد 

دمحم عوض عبداللة صالح ) فرع اسكندرٌة ( دمحم سعد دمحم حسن / احمد سعد دمحم حسن ) فرع  -عبدالحكٌم دمحم ) فرع الماهرة ( 

دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم / هشام دمحم عاطؾ ) فرع المنٌا ( ، تارٌخ :  -عبدالناصر ممتاز ابراهٌم ) فرع الزلازٌك (  - المنصورة (

 135210برلم       21101111

نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  االجتماعٌة والتعامل مع نٌابة المرور  -  1516

فتحى دمحم خلٌل الصٌفى / عاطؾ  -ب والتامٌنات االجتماعٌة فٌما ٌخص سٌارات الشركة للسادة االتى اسمائهم بعد والضرائ

دمحم عوض عبداللة صالح ) فرع اسكندرٌة ( دمحم سعد دمحم حسن / احمد سعد دمحم حسن ) فرع  -عبدالحكٌم دمحم ) فرع الماهرة ( 

دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم / هشام دمحم عاطؾ ) فرع المنٌا ( ، تارٌخ :  -) فرع الزلازٌك ( عبدالناصر ممتاز ابراهٌم  -المنصورة ( 

 135210برلم       21101111

نجوى جمال صالح عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  االجتماعٌة والتعامل مع نٌابة المرور  -  1519

فتحى دمحم خلٌل الصٌفى / عاطؾ  -ا ٌخص سٌارات الشركة للسادة االتى اسمائهم بعد والضرائب والتامٌنات االجتماعٌة فٌم

دمحم عوض عبداللة صالح ) فرع اسكندرٌة ( دمحم سعد دمحم حسن / احمد سعد دمحم حسن ) فرع  -عبدالحكٌم دمحم ) فرع الماهرة ( 

اهٌم الدسولى دمحم / هشام دمحم عاطؾ ) فرع المنٌا ( ، تارٌخ : دمحم ابر -عبدالناصر ممتاز ابراهٌم ) فرع الزلازٌك (  -المنصورة ( 

 135210برلم       21101111

مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االجتماعٌة والتعامل مع نٌابة المرور والضرائب والتامٌنات  -  1511

فتحى دمحم خلٌل الصٌفى / عاطؾ عبدالحكٌم دمحم ) فرع الماهرة (  -االجتماعٌة فٌما ٌخص سٌارات الشركة للسادة االتى اسمائهم بعد 

عبدالناصر ممتاز  -فرع اسكندرٌة ( دمحم سعد دمحم حسن / احمد سعد دمحم حسن ) فرع المنصورة ( دمحم عوض عبداللة صالح )  -

 135210برلم       21101111دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم / هشام دمحم عاطؾ ) فرع المنٌا ( ، تارٌخ :  -ابراهٌم ) فرع الزلازٌك ( 
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دارة  االجتماعٌة والتعامل مع نٌابة المرور والضرائب والتامٌنات مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  1510

فتحى دمحم خلٌل الصٌفى / عاطؾ عبدالحكٌم دمحم ) فرع الماهرة (  -االجتماعٌة فٌما ٌخص سٌارات الشركة للسادة االتى اسمائهم بعد 

عبدالناصر ممتاز  - حسن ) فرع المنصورة ( دمحم عوض عبداللة صالح ) فرع اسكندرٌة ( دمحم سعد دمحم حسن / احمد سعد دمحم -

 135210برلم       21101111دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم / هشام دمحم عاطؾ ) فرع المنٌا ( ، تارٌخ :  -ابراهٌم ) فرع الزلازٌك ( 

ائب والتامٌنات مهدى مبرون فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االجتماعٌة والتعامل مع نٌابة المرور والضر -  1521

فتحى دمحم خلٌل الصٌفى / عاطؾ عبدالحكٌم دمحم ) فرع الماهرة (  -االجتماعٌة فٌما ٌخص سٌارات الشركة للسادة االتى اسمائهم بعد 

عبدالناصر ممتاز  -دمحم عوض عبداللة صالح ) فرع اسكندرٌة ( دمحم سعد دمحم حسن / احمد سعد دمحم حسن ) فرع المنصورة (  -

 135210برلم       21101111دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم / هشام دمحم عاطؾ ) فرع المنٌا ( ، تارٌخ :  -م ) فرع الزلازٌك ( ابراهٌ

ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االجتماعٌة والتعامل مع نٌابة المرور والضرائب  -  1521

فتحى دمحم خلٌل الصٌفى / عاطؾ عبدالحكٌم دمحم ) فرع  -ٌارات الشركة للسادة االتى اسمائهم بعد والتامٌنات االجتماعٌة فٌما ٌخص س

عبدالناصر  -دمحم عوض عبداللة صالح ) فرع اسكندرٌة ( دمحم سعد دمحم حسن / احمد سعد دمحم حسن ) فرع المنصورة (  -الماهرة ( 

برلم       21101111دسولى دمحم / هشام دمحم عاطؾ ) فرع المنٌا ( ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم ال -ممتاز ابراهٌم ) فرع الزلازٌك ( 

135210 

ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االجتماعٌة والتعامل مع نٌابة المرور والضرائب  -  1522

فتحى دمحم خلٌل الصٌفى / عاطؾ عبدالحكٌم دمحم ) فرع  -د والتامٌنات االجتماعٌة فٌما ٌخص سٌارات الشركة للسادة االتى اسمائهم بع

عبدالناصر  -دمحم عوض عبداللة صالح ) فرع اسكندرٌة ( دمحم سعد دمحم حسن / احمد سعد دمحم حسن ) فرع المنصورة (  -الماهرة ( 

برلم       21101111منٌا ( ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم / هشام دمحم عاطؾ ) فرع ال -ممتاز ابراهٌم ) فرع الزلازٌك ( 

135210 

ناصر فإاد ابوهٌبة الملٌجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االجتماعٌة والتعامل مع نٌابة المرور والضرائب  -  1523

الحكٌم دمحم ) فرع فتحى دمحم خلٌل الصٌفى / عاطؾ عبد -والتامٌنات االجتماعٌة فٌما ٌخص سٌارات الشركة للسادة االتى اسمائهم بعد 

عبدالناصر  -دمحم عوض عبداللة صالح ) فرع اسكندرٌة ( دمحم سعد دمحم حسن / احمد سعد دمحم حسن ) فرع المنصورة (  -الماهرة ( 

برلم       21101111دمحم ابراهٌم الدسولى دمحم / هشام دمحم عاطؾ ) فرع المنٌا ( ، تارٌخ :  -ممتاز ابراهٌم ) فرع الزلازٌك ( 

135210 

 191641برلم       21101110طارق صالح احمد الؽرباوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ :  -  1524

 191641برلم       21101110طارق صالح احمد الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ :  -  1525

 191641برلم       21101110ٌة محدودة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ : طارق صالح احمد الؽرباوى  ذات مسئول -  1526

 191641برلم       21101110طارق صالح احمد الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ :  -  1529

 191641برلم       21101110احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  استمالة ، تارٌخ :  -  1521

 191641برلم       21101110احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  استمالة ، تارٌخ :  -  1520

 191641برلم       21101110دمحم دمحم دمحم وهبه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ :  -  1531

 191641برلم       21101110توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ : دمحم دمحم دمحم وهبه   -  1531

 191641برلم       21101110اشرؾ عشماوى زكى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ :  -  1532

 191641لم   بر    21101110اشرؾ عشماوى زكى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ :  -  1533

 191641برلم       21101110اشرؾ عشماوى زكى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ :  -  1534

 191641برلم       21101110اشرؾ عشماوى زكى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ :  -  1535

 191641برلم       21101110دة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ : حامد    حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدو -  1536
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 191641برلم       21101110حامد    حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ :  -  1539

 191641برلم       21101110حامد    حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ :  -  1531

 191641برلم       21101110حامد    حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ :  -  1530

 191641برلم       21101110دمحم دمحم دمحم وهبه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ :  -  1541

 191641برلم       21101110تارٌخ : دمحم دمحم دمحم وهبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استمالة ،  -  1541

 191641برلم       21101110احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  استمالة ، تارٌخ :  -  1542

 191641برلم       21101110احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  استمالة ، تارٌخ :  -  1543

 191641برلم       21101110دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ :  -  1544

 191641برلم       21101110دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ :  -  1545

 191641برلم       21101110ر عام  استمالة ، تارٌخ : دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌ -  1546

 191641برلم       21101110دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استمالة ، تارٌخ :  -  1549

    21101110طارق صالح احمد الؽرباوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  1541

 191641برلم   

برلم       21101110طارق صالح احمد الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  1540

191641 

    21101110ح احمد الؽرباوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ : طارق صال -  1551

 191641برلم   

برلم       21101110طارق صالح احمد الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  1551

191641 

    21101110ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  احمد عبدالخالك المراسى -  1552

 191641برلم   

برلم       21101110احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  1553

191641 

برلم       21101110لٌة محدودة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ : دمحم دمحم دمحم وهبه  ذات مسئو -  1554

191641 

 191641برلم       21101110دمحم دمحم دمحم وهبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  1555

برلم       21101110استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ : اشرؾ عشماوى زكى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام   -  1556

191641 

برلم       21101110اشرؾ عشماوى زكى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  1559

191641 

برلم       21101110اتة ، تارٌخ : اشرؾ عشماوى زكى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوف -  1551

191641 
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برلم       21101110اشرؾ عشماوى زكى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  1550

191641 

برلم       21101110حامد    حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  1561

191641 

 191641برلم       21101110حامد    حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  1561

برلم       21101110حامد    حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  1562

191641 

 191641برلم       21101110د    حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ : حام -  1563

برلم       21101110دمحم دمحم دمحم وهبه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  1564

191641 

 191641برلم       21101110سٌطة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ : دمحم دمحم دمحم وهبه  توصٌة ب -  1565

    21101110احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  1566

 191641برلم   

برلم       21101110تحمٌل  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :   احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة -  1569

191641 

برلم       21101110دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  1561

191641 

برلم       21101110د من الشركة لوفاتة ، تارٌخ : دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استبعا -  1560

191641 

برلم       21101110دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوفاتة ، تارٌخ :  -  1591

191641 

برلم       21101110اتة ، تارٌخ : دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  استبعاد من الشركة لوف -  1591

191641 

برلم       21101110طارق صالح احمد الؽرباوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1592

191641 

برلم       21101110طارق صالح احمد الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1593

191641 

برلم       21101110طارق صالح احمد الؽرباوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1594

191641 

برلم       21101110طارق صالح احمد الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1595

191641 

برلم       21101110احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1596

191641 

برلم       21101110احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1599

191641 
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 191641برلم       21101110دمحم وهبه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  دمحم دمحم -  1591

 191641برلم       21101110دمحم دمحم دمحم وهبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1590

برلم       21101110مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ : اشرؾ عشماوى زكى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة   -  1511

191641 

برلم       21101110اشرؾ عشماوى زكى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1511

191641 

برلم       21101110تارٌخ :  اشرؾ عشماوى زكى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، -  1512

191641 

برلم       21101110اشرؾ عشماوى زكى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1513

191641 

برلم       21101110حامد    حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1514

191641 

 191641برلم       21101110حامد    حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1515

برلم       21101110حامد    حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1516

191641 

 191641برلم       21101110طة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ : حامد    حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌ -  1519

 191641برلم       21101110دمحم دمحم دمحم وهبه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1511

 191641برلم       21101110، تارٌخ :  دمحم دمحم دمحم وهبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة -  1510

برلم       21101110احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1501

191641 

برلم       21101110احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1501

191641 

برلم       21101110دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1502

191641 

 191641برلم       21101110دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1503

برلم       21101110دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1504

191641 

 191641برلم       21101110دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1505

برلم       21101110ى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ : طارق صالح احمد الؽرباو -  1506

191641 

برلم       21101110طارق صالح احمد الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1509

191641 

برلم       21101110ٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ : طارق صالح احمد الؽرباوى  ذات مسئولٌة محدودة  مد -  1501

191641 
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برلم       21101110طارق صالح احمد الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1500

191641 

برلم       21101110الشركة ، تارٌخ : احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  عزل من ادارة  -  1611

191641 

برلم       21101110احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1611

191641 

 191641برلم       21101110دمحم دمحم دمحم وهبه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1612

 191641برلم       21101110دمحم دمحم دمحم وهبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1613

برلم       21101110اشرؾ عشماوى زكى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1614

191641 

برلم       21101110اشرؾ عشماوى زكى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1615

191641 

برلم       21101110اشرؾ عشماوى زكى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1616

191641 

برلم       21101110وصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ : اشرؾ عشماوى زكى دمحم  ت -  1619

191641 

برلم       21101110حامد    حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1611

191641 

 191641برلم       21101110شركة ، تارٌخ : حامد    حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة ال -  1610

برلم       21101110حامد    حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1611

191641 

 191641برلم       21101110حامد    حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1611

 191641برلم       21101110دمحم دمحم دمحم وهبه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1612

 191641برلم       21101110دمحم دمحم دمحم وهبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1613

برلم       21101110ى ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ : احمد عبدالخالك المراس -  1614

191641 

برلم       21101110احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1615

191641 

برلم       21101110حدودة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ : دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة م -  1616

191641 

 191641برلم       21101110دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1619

برلم       21101110دارة الشركة ، تارٌخ : دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عزل من ا -  1611

191641 

 191641برلم       21101110دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  عزل من ادارة الشركة ، تارٌخ :  -  1610
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ولٌع عن طارق صالح احمد الؽرباوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك الت -  1621

الشركة على النحو التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة 

والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ 

دمحم والسٌد / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة  عشماوى زكى

 191641برلم       21101110امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة على  طارق صالح احمد الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  -  1621

النحو التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 

عامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة ال

 دمحم والسٌد / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات

 191641برلم       21101110الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

د الؽرباوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن طارق صالح احم -  1622

الشركة على النحو التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة 

او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة 

عشماوى زكى دمحم والسٌد / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة 

 191641برلم       21101110امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

طارق صالح احمد الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة على  -  1623

النحو التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 

عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى  باسمها فٌما

 دمحم والسٌد / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات

 191641برلم       21101110ٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : الحكومٌة وؼٌر الحكوم

احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن  -  1624

سع السلطات الدارة الشركة الشركة على النحو التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن او

والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ 

الشركة  عشماوى زكى دمحم والسٌد / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل

 191641برلم       21101110امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة على  -  1625

ها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل النحو التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللات

باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى 

المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات دمحم والسٌد / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام 

 191641برلم       21101110الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

دمحم دمحم دمحم وهبه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة على النحو  -  1626

تالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما ال

عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم والسٌد 

بة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة / دمحم دمحم وه

 191641برلم       21101110وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

التولٌع عن الشركة على النحو التالى / دمحم دمحم دمحم وهبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك  -  1629

ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما 

زكى دمحم والسٌد / دمحم احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى 

دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 191641برلم       21101110الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

ٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة اشرؾ عشماوى زكى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مد -  1621

على النحو التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 



 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

معٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للج

 دمحم والسٌد / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات

 191641برلم       21101110الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

شماوى زكى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة على اشرؾ ع -  1620

النحو التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 

المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او 

 دمحم والسٌد / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات

 191641برلم       21101110الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

اشرؾ عشماوى زكى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة  -  1631

على النحو التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 

ا عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى باسمها فٌم

 دمحم والسٌد / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات

 191641برلم       21101110مٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : الحكومٌة وؼٌر الحكو

اشرؾ عشماوى زكى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة على  -  1631

دارة الشركة والتعامل النحو التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات ال

باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى 

كافة الجهات دمحم والسٌد / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام 

 191641برلم       21101110الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

حامد    حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة على  -  1632

مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل  النحو التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم

باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى 

كون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات دمحم والسٌد / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌ

 191641برلم       21101110الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

حامد    حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة على النحو  -  1633

كة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما التالى / ٌمثل المدٌرون الشر

عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم والسٌد 

الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل 

 191641برلم       21101110وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

حامد    حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة على  -  1634

النحو التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 

احة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صر

 دمحم والسٌد / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات

 191641برلم       21101110تارٌخ :  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ،

حامد    حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة على النحو  -  1635

سمها فٌما التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل با

عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم والسٌد 

/ دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة 

 191641برلم       21101110ٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : وؼ

دمحم دمحم دمحم وهبه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة على النحو  -  1636

وسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن ا

عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم والسٌد 
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ل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌ

 191641برلم       21101110وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

دمحم دمحم دمحم وهبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة على النحو التالى /  -  1639

لؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع ا

احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم والسٌد / دمحم 

والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء 

 191641برلم       21101110الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن  -  1631

لتالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة الشركة على النحو ا

والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ 

هبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة عشماوى زكى دمحم والسٌد / دمحم دمحم و

 191641برلم       21101110امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

من لة حك التولٌع عن الشركة على احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تحدٌد سلطات وصالحٌات  -  1630

النحو التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 

ؾ عشماوى زكى باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشر

 دمحم والسٌد / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات

 191641برلم       21101110الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

ة محدودة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌ -  1641

على النحو التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 

لتنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة ا

 دمحم والسٌد / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات

 191641برلم       21101110الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة على النحو  -  1641

التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما 

عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم والسٌد  عدا ما احتفظ بة صراحة

/ دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة 

 191641برلم       21101110رٌخ : وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تا

دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة  -  1642

التعامل على النحو التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة و

باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى 

 دمحم والسٌد / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفردٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات

 191641برلم       21101110لحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : ا

دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  تحدٌد سلطات وصالحٌات من لة حك التولٌع عن الشركة على النحو  -  1643

فردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما التالى / ٌمثل المدٌرون الشركة فى عاللاتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او من

عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم والسٌد 

ٌن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة / دمحم دمحم وهبة منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون لهما منفرد

 191641برلم       21101110وؼٌر الحكومٌة ووزارة السٌاحة ، تارٌخ : 

طارق صالح احمد الؽرباوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر  -  1644

ؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع الشركة الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء وال

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم 31111منفردا على الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

ا ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع دمحم وهبة مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كم

 191641برلم       21101110على كافة انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دٌر الشركة الحك طارق صالح احمد الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم م -  1645

فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا على 

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة 31111الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على كافة  مدٌر

 191641برلم       21101110انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

ودة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر طارق صالح احمد الؽرباوى  ذات مسئولٌة محد -  1646

الشركة الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع 

كون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( و31111ٌمنفردا على الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

دمحم وهبة مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع 

 191641برلم       21101110على كافة انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

طارق صالح احمد الؽرباوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة الحك  -  1649

فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا على 

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة 31111بحد الصى  الشٌكات والكمبٌاالت

مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على كافة 

 191641برلم       21101110لمنمول والسٌارات ، تارٌخ : انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار وا

احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  ذات مسئولٌة محدودة  تحمٌل  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر  -  1641

بات البنكٌة وؼلمها والتولٌع الشركة الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسا

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم 31111منفردا على الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

التولٌع دمحم وهبة مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة و

 191641برلم       21101110على كافة انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة الحك  -  1640

لؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا على فى تمثٌل الشركة امام المضاء وا

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة 31111الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

ما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على كافة مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى ك

 191641برلم       21101110انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

 مدٌر الشركة الحك فى دمحم دمحم دمحم وهبه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم -  1651

تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا على 

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة 31111الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على كافة 

 191641برلم       21101110انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

ٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة الحك فى تمثٌل دمحم دمحم دمحم وهبه  توصٌة بسٌطة  مد -  1651

الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا على الشٌكات 

ولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة مدٌر جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون الت31111والكمبٌاالت بحد الصى 

الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على كافة انواع 

 191641برلم       21101110العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

اشرؾ عشماوى زكى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة  -  1652

الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا 

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم 31111د الصى على الشٌكات والكمبٌاالت بح

وهبة مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على 

 191641برلم       21101110مول والسٌارات ، تارٌخ : كافة انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمن

اشرؾ عشماوى زكى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة الحك فى  -  1653

ا والتولٌع منفردا على تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمه
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جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة 31111الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على كافة 

 191641برلم       21101110انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

اشرؾ عشماوى زكى دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة  -  1654

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا  الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم 31111على الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على  وهبة مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا

 191641برلم       21101110كافة انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

اشرؾ عشماوى زكى دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة الحك فى  -  1655

تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا على 

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة 31111الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على كافة  مدٌر الشركة على الشٌكات

 191641برلم       21101110انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

لسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة الحك فى حامد    حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  كما ٌكون ل -  1656

تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا على 

ٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من الس31111الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على كافة 

 191641برلم       21101110انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

ن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة الحك فى تمثٌل حامد    حسٌ -  1659

الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا على الشٌكات 

ؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة مدٌر جنٌة ) ثالثون ال31111والكمبٌاالت بحد الصى 

الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على كافة انواع 

 191641برلم       21101110العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

حامد    حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة الحك فى  -  1651

تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا على 

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة 31111شٌكات والكمبٌاالت بحد الصى ال

مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على كافة 

 191641برلم       21101110ع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : انواع العمود والحك فى بٌ

حامد    حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة الحك فى تمثٌل  -  1650

بات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا على الشٌكات الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسا

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة مدٌر 31111والكمبٌاالت بحد الصى 

التولٌع على كافة انواع الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة و

 191641برلم       21101110العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

دمحم دمحم دمحم وهبه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة الحك فى  -  1661

ؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا على تمثٌل الشركة امام المضاء وال

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة 31111الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

ا ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على كافة مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كم

 191641برلم       21101110انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

الشركة الحك فى تمثٌل دمحم دمحم دمحم وهبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر  -  1661

الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا على الشٌكات 

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة مدٌر 31111والكمبٌاالت بحد الصى 
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ركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على كافة انواع الش

 191641برلم       21101110العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

محدودة  تحمٌل  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  ذات مسئولٌة  -  1662

الشركة الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع 

كون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( و31111ٌمنفردا على الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

دمحم وهبة مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع 

 191641برلم       21101110على كافة انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

احمد عبدالخالك المراسى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة الحك  -  1663

فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا على 

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة 31111حد الصى الشٌكات والكمبٌاالت ب

مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على كافة 

 191641برلم       21101110نمول والسٌارات ، تارٌخ : انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والم

دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة  -  1664

بنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات ال

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم 31111على الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

ع على وهبة مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌ

 191641برلم       21101110كافة انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة الحك فى  -  1665

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا على  تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة 31111الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على كافة  مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة

 191641برلم       21101110انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

ر الشركة دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌ -  1666

الحك فى تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا 

جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التولٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم 31111على الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

لشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على وهبة مدٌر ا

 191641برلم       21101110كافة انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

عام  كما ٌكون للسٌد / اشرؾ عشماوى زكى دمحم مدٌر الشركة الحك فى  دمحم بن  حامد حسٌن فاٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  1669

تمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح الحسابات البنكٌة وؼلمها والتولٌع منفردا على 

ٌع مجتمعا من السٌد / دمحم دمحم دمحم وهبة جنٌة ) ثالثون الؾ جنٌة مصرى ( وٌكون التول31111الشٌكات والكمبٌاالت بحد الصى 

مدٌر الشركة على الشٌكات والكمبٌاالت بدون حد الصى كما ٌكون لة منفردا تمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والتولٌع على كافة 

 191641برلم       21101110انواع العمود والحك فى بٌع وشراء العمار والمنمول والسٌارات ، تارٌخ : 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع  -  1661

للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك 

من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص  االدارة و التولٌع الى اثنٌن

وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110، تارٌخ : المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع  -  1660

و ٌكون حك  للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى

االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص 

وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110صه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : المخت



 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

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع  -  1691

عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك  للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح

االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص 

الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه  وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع  -  1691

اهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك للشركاء المتضامنٌن دمحم ابر

االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص 

التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

ه والتولٌع سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االدار -  1692

للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك 

االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص 

والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه وزاره السٌاحه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  1693

للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك 

الؽٌر حكومٌه و على االخص االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه و

وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

نارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء هانى صالح جمعه الدٌ -  1694

المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و 

ذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و

السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء  -  1695

المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و 

من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره  التولٌع الى اثنٌن

السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110، تارٌخ : المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء  -  1696

ن حك االدارة و المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكو

التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره 

السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110لملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : المختصه و ا

هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء  -  1699

و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر 

التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره 

لالستثمار والمحكمه  السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء  -  1691

م و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌ



 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

التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره 

مٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التا

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع  -  1690

لمتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك للشركاء ا

االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص 

ل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسج

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

لى / االداره والتولٌع للشركاء هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع ا -  1611

المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و 

ره التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزا

السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

من  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  1611

المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و 

ٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكوم

السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء هانى صالح جمعه  -  1612

المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و 

عٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتم

السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194  برلم     21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء  -  1613

المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و 

ثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره التولٌع الى ا

السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110رور ، تارٌخ : المختصه و الملم التجارى و الجمارن و الم

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء  -  1614

ٌكون حك االدارة و  المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و

التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره 

السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ :  المختصه

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء  -  1615

وبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران اب

التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره 

لعامه لالستثمار والمحكمه السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة ا

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء  -  1616

راهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق اب

التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره 



 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

التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء  -  1619

ضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و المت

التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره 

لتجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه السٌاحه والشهر العمارى والسجل ا

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

/ االداره والتولٌع للشركاء  هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى -  1611

المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و 

 التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره

السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء  هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  1610

المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و 

والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه 

السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

ٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء هانى صالح جمعه الد -  1601

المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و 

وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره  التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن

السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء  -  1601

المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و 

ٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره التولٌع الى اثن

السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110ر ، تارٌخ : المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرو

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع  -  1602

للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك 

نٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص االدارة و التولٌع الى اث

وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110ور ، تارٌخ : المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المر

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع  -  1603

ارى و ٌكون حك للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌن

االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص 

وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110مختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : ال

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء  -  1604

ان ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمر

التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره 

ٌئة العامه لالستثمار والمحكمه السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و اله

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 



 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

هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء  -  1605

زق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرا

التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره 

هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

 هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع للشركاء -  1606

المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و 

التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص وزاره 

سجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه السٌاحه والشهر العمارى وال

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

ع الى / االداره والتولٌع للشركاء هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة و التولٌ -  1609

المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك االدارة و 

وزاره التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص 

السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع  سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  -  1601

للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك 

هات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الج

وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع سامح  -  1600

للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك 

المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص  االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء

وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع  -  1911

 للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك

االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص 

وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ :  المختصه و الملم

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع  -  1911

بكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابو

االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص 

عامه لالستثمار والمحكمه وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة ال

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع  -  1912

ازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالر

االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص 

هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه  وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

 سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع -  1913

للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك 
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االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص 

مارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه وزاره السٌاحه والشهر الع

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

الدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك ا -  1914

للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك 

ٌه و على االخص االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكوم

وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

م  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌ -  1915

للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك 

امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص  االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن

وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع  -  1916

للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك 

ثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص االدارة و التولٌع الى ا

وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110رور ، تارٌخ : المختصه و الملم التجارى و الجمارن و الم

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع  -  1919

ٌنارى و ٌكون حك للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الد

االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص 

وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه 

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع  -  1911

فتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك للشركاء المتضامنٌن دمحم ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدال

االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص 

ٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماع

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة و التولٌع الى / االداره والتولٌع  -  1910

ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم و احمد عبدالفتاح عمران ابوبكر و هانى صالح جمعه الدٌنارى و ٌكون حك  للشركاء المتضامنٌن دمحم

االدارة و التولٌع الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن وذلن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و على االخص 

رفه التجارٌه  و هٌئه التامٌنات االجتماعٌه و الهٌئة العامه لالستثمار والمحكمه وزاره السٌاحه والشهر العمارى والسجل التجارى والؽ

 312194برلم       21101110المختصه و الملم التجارى و الجمارن و المرور ، تارٌخ : 

ٌمه المضافه سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب الم -  1911

و حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او 

برلم       21101110البٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

312194 

م عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و سامح ابراهٌ -  1911

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل 
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سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه  -  1912

معٌن و حك المرض او الرهن او و حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجت

برلم       21101110البٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

312194 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه  -  1913

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او و 

برلم       21101110البٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

312194 

راهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و سامح ابراهٌم عبدالرازق اب -  1914

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110بعض ماذكر ، تارٌخ :  للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه  -  1915

ض او الرهن او و حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المر

برلم       21101110البٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

312194 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و  -  1916

البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع حك فتح و ؼلك الحسابات 

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

من  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  1919

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و  -  1911

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110نٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : للشركاء المتضام

هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و  -  1910

ن الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن م

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

المٌمه المضافه و هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب  -  1921

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه  -  1921

و حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او 

برلم       21101110و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : البٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن 

312194 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و  -  1922

متضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء ال

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

فه و هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضا -  1923

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 
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 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و هانى صالح جمعه الدٌن -  1924

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110بعض ماذكر ، تارٌخ : للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و  -  1925

ن او البٌع حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الره

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و  -  1926

و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه 

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

لحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و مص -  1929

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194م   برل    21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و  -  1921

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110ٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : للشركاء المتضامنٌن مجتمع

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و  -  1920

ء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركا

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

لمضافه و هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه ا -  1931

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

لدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و هانى صالح جمعه ا -  1931

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110او بعض ماذكر ، تارٌخ : للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و  -  1932

الرهن او البٌع حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او 

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و  -  1933

كٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع حك فتح و ؼلك الحسابات البن

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه  سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  1934

و حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او 

برلم       21101110البٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

312194 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و  -  1935

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110ء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : للشركا



 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

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و  -  1936

ى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان ال

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

و ضرائب المٌمه المضافه و  هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه -  1939

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و  -  1931

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى 

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و  -  1930

عٌن و حك المرض او الرهن او البٌع حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتم

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه  -  1941

ك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او و ح

برلم       21101110البٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

312194 

اهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و سامح ابراهٌم عبدالرازق ابر -  1941

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110بعض ماذكر ، تارٌخ : للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه  -  1942

او الرهن او  و حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض

برلم       21101110البٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

312194 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه  -  1943

حسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او و حك فتح و ؼلك ال

برلم       21101110البٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

312194 

من  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضا -  1944

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110رٌخ : للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تا

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه  -  1945

و حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او 

برلم       21101110لبٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : ا

312194 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه  -  1946

و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او  و حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه

برلم       21101110البٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

312194 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  1949

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه  -  1941

و حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او 

برلم       21101110لمتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : البٌع للشركاء ا

312194 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه  -  1940

ان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او و حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضم

برلم       21101110البٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

312194 

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه و  -  1951

حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او البٌع 

 312194برلم       21101110لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ :  للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و مصلحه الضرائب العامه و ضرائب المٌمه المضافه  -  1951

ركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و حك المرض او الرهن او و حك فتح و ؼلك الحسابات البنكٌه و خطابات الضمان الى اثنٌن من الش

برلم       21101110البٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن و لهم الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

312194 

 -امن رانى جرجس فٌلبس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متض -  1952

تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌن المتضامن / عبداللطٌؾ احمد على منفردا ولة حك تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة 

وؼٌر الحكومٌة والمطاعٌن العام والخاص والبنون والمصارؾ وذلن فى فتح الحسابات واالعتمادات والتولٌع على الشٌكات واٌداعها 

بات الضمان وانهاء كافة المعامالت البنكٌة والمصرفٌة االخرى وابرام التعالدات وبٌع ورهن اصول الشركة وصرفها واصدار خطا

 416123برلم       21101110وااللتراض ، تارٌخ : 

 -رانى جرجس فٌلبس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن  -  1953

ة والتولٌع لتصبح / للشرٌن المتضامن / عبداللطٌؾ احمد على منفردا ولة حك تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة تعدٌل االدار

وؼٌر الحكومٌة والمطاعٌن العام والخاص والبنون والمصارؾ وذلن فى فتح الحسابات واالعتمادات والتولٌع على الشٌكات واٌداعها 

كافة المعامالت البنكٌة والمصرفٌة االخرى وابرام التعالدات وبٌع ورهن اصول الشركة وصرفها واصدار خطابات الضمان وانهاء 

 416123برلم       21101110وااللتراض ، تارٌخ : 

عبداللطٌؾ احمد على ابراهٌم راضى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى  -  1954

دارة والتولٌع لتصبح / للشرٌن المتضامن / عبداللطٌؾ احمد على منفردا ولة حك تمثٌل الشركة تعدٌل اال -لٌصبح شرٌن متضامن 

امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاعٌن العام والخاص والبنون والمصارؾ وذلن فى فتح الحسابات واالعتمادات والتولٌع 

هاء كافة المعامالت البنكٌة والمصرفٌة االخرى وابرام التعالدات وبٌع على الشٌكات واٌداعها وصرفها واصدار خطابات الضمان وان

 416123برلم       21101110ورهن اصول الشركة وااللتراض ، تارٌخ : 

عبداللطٌؾ احمد على ابراهٌم راضى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى  -  1955

ل االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌن المتضامن / عبداللطٌؾ احمد على منفردا ولة حك تمثٌل الشركة تعدٌ -لٌصبح شرٌن متضامن 

امام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاعٌن العام والخاص والبنون والمصارؾ وذلن فى فتح الحسابات واالعتمادات والتولٌع 

وانهاء كافة المعامالت البنكٌة والمصرفٌة االخرى وابرام التعالدات وبٌع  على الشٌكات واٌداعها وصرفها واصدار خطابات الضمان

 416123برلم       21101110ورهن اصول الشركة وااللتراض ، تارٌخ : 

رانى جرجس فٌلبس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى ،  -  1956

 416123لم   بر    21101110تارٌخ : 



 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

رانى جرجس فٌلبس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى ،  -  1959

 416123برلم       21101110تارٌخ : 

عبداللطٌؾ احمد على ابراهٌم راضى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن  -  1951

 416123برلم       21101110ح شرٌن موصى ، تارٌخ : لٌصب

عبداللطٌؾ احمد على ابراهٌم راضى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفة الشرٌن من شرٌن متضامن  -  1950

 416123برلم       21101110لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :   سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة -  1961

 312194برلم       21101110

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1961

 312194برلم       21101110

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌ -  1962

 312194برلم       21101110

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1963

 312194برلم       21101110

ٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراه -  1964

 312194برلم       21101110

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1965

 312194برلم       21101110

رى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : هانى صالح جمعه الدٌنا -  1966

 312194برلم       21101110

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1969

 312194برلم       21101110

ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : هانى صالح جمعه الدٌنارى  توص -  1961

 312194برلم       21101110

هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1960

 312194برلم       21101110

ة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌط -  1991

 312194برلم       21101110

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1991

 312194برلم       21101110

ن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضام -  1992

 312194برلم       21101110

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1993

 312194برلم       21101110

ن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  1994

 312194برلم       21101110



 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

هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1995

 312194برلم       21101110

ن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضام -  1996

 312194برلم       21101110

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1999

 312194برلم       21101110

ل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌ -  1991

 312194برلم       21101110

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1990

 312194برلم       21101110

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1911

 312194برلم       21101110

هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1911

 312194برلم       21101110

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1912

 312194برلم       21101110

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1913

 312194برلم       21101110

ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : سامح  -  1914

 312194برلم       21101110

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1915

 312194برلم       21101110

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1916

 312194برلم       21101110

هانى صالح جمعه الدٌنارى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1919

 312194برلم       21101110

صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : هانى  -  1911

 312194برلم       21101110

هانى صالح جمعه الدٌنارى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1910

 312194برلم       21101110

م عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : سامح ابراهٌ -  1901

 312194برلم       21101110

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1901

 312194برلم       21101110

ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  سامح -  1902

 312194برلم       21101110



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1903

 312194برلم       21101110

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1904

 312194برلم       21101110

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1905

 312194برلم       21101110

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1906

 312194برلم       21101110

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1909

 312194   برلم    21101110

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1901

 312194برلم       21101110

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1900

 312194برلم       21101110

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1111

 312194برلم       21101110

سامح ابراهٌم عبدالرازق ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  1111

 312194برلم       21101110

سمٌر رضا كمال مسعد رزٌك  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / حك االدارة والتولٌع ؼن  -  1112

الشركة للشرٌن المتضامن / سمٌر رضا كمال مسعد رزٌك منفردا امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والهٌئات والمإسسات 

فراد والشركات والبنون فى جمٌع معامالتها البنكٌة وفتح الحسابات الجارٌة وااللتراض و الرهن وبٌع االصول الثابتة والتولٌع واال

وابرام كافة العمود مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمحافظه ومجلس المدٌنه كما له الحك  فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر 

 219211برلم       21101110، تارٌخ :  فى كل او بعض مما ذكر

نٌفٌن عبدالعزٌز شاكر سٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ  -  1113

 411160برلم       21101110: 

شركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ نٌفٌن عبدالعزٌز شاكر سٌد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن من ال -  1114

 411160برلم       21101110: 

سٌد حماد دمحم نور الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1115

 411160برلم       21101110

ج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ : سٌد حماد دمحم نور الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرو -  1116

 411160برلم       21101110

    21101121امجد ودٌع حسون  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  1119

 299551برلم   

    21101121امجد ودٌع حسون  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  1111

 299551برلم   

    21101121امجد ودٌع حسون  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  -  1110

 299551برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101121ع حسون  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌكٌن موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ : امجد ودٌ -  1111

 299551برلم   

مارٌان سامى زكى مهاود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  1111

 261115برلم       21101121

ود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ : مارٌان سامى زكى مها -  1112

 261115برلم       21101121

مارٌان سامى زكى مهاود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  1113

 261115برلم       21101121

وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ : مارٌان سامى زكى مهاود  ت -  1114

 261115برلم       21101121

مارٌان سامى زكى مهاود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  1115

 261115برلم       21101121

بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ : مارٌان سامى زكى مهاود  توصٌة  -  1116

 261115برلم       21101121

رٌهام سامى زكى مهاود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  1119

 261115برلم       21101121

شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ : رٌهام سامى زكى مهاود  توصٌة بسٌطة   -  1111

 261115برلم       21101121

رٌهام سامى زكى مهاود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  1110

 261115برلم       21101121

ضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ : رٌهام سامى زكى مهاود  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  1121

 261115برلم       21101121

رٌهام سامى زكى مهاود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  1121

 261115برلم       21101121

عدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ : رٌهام سامى زكى مهاود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ت -  1122

 261115برلم       21101121

مارٌان سامى زكى مهاود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  1123

 261115برلم       21101121

صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ : مارٌان سامى زكى مهاود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل  -  1124

 261115برلم       21101121

مارٌان سامى زكى مهاود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  1125

 261115برلم       21101121

من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  مارٌان سامى زكى مهاود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها -  1126

 261115برلم       21101121

مارٌان سامى زكى مهاود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  1129

 261115برلم       21101121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصٌه الى متضامنه ، تارٌخ : مارٌان سامى زكى مهاود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من م -  1121

 261115برلم       21101121

رٌهام سامى زكى مهاود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  1120

 261115برلم       21101121

ى متضامنه ، تارٌخ : رٌهام سامى زكى مهاود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه ال -  1131

 261115برلم       21101121

رٌهام سامى زكى مهاود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  1131

 261115برلم       21101121

نه ، تارٌخ : رٌهام سامى زكى مهاود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضام -  1132

 261115برلم       21101121

رٌهام سامى زكى مهاود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  1133

 261115برلم       21101121

رٌخ : رٌهام سامى زكى مهاود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تا -  1134

 261115برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1135

 369554برلم       21101121

فه حموله ، تارٌخ : نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كا -  1136

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1139

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1131

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1130

 369554رلم   ب    21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1141

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1141

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1142

 369554برلم       21101121

ه ، تارٌخ : عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حمول -  1143

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1144

 369554برلم       21101121

تلم كافه حموله ، تارٌخ : عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واس -  1145

 369554برلم       21101121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1146

 369554برلم       21101121

ضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن مت -  1149

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1141

 369554برلم       21101121

دٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  م -  1140

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1151

 369554برلم       21101121

شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا   -  1151

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1152

 369554برلم       21101121

 عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم -  1153

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1154

 369554برلم       21101121

بد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عبد الكرٌم ع -  1155

 369554برلم       21101121

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1156

 369554برلم   

    21101121اس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رتٌبه مصطفى عب -  1159

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1151

 369554برلم   

    21101121ة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌ -  1150

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1161

 369554برلم   

    21101121من  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضا -  1161

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1162

 369554برلم   

    21101121شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  -  1163

 369554برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1164

 369554برلم   

    21101121واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج -  1165

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1166

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1169

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1161

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1160

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1191

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1191

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1192

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1193

 369554برلم   

    21101121: دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ  -  1194

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1195

 369554برلم   

    21101121له ، تارٌخ : دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حمو -  1196

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1199

 369554برلم   

    21101121م كافه حموله ، تارٌخ : دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستل -  1191

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1190

 369554برلم   

    21101121تلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واس -  1111

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1111

 369554برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101121ه حموله ، تارٌخ : دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كاف -  1112

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1113

 369554برلم   

    21101121، تارٌخ : دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله  -  1114

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1115

 369554برلم   

    21101121ه ، تارٌخ : دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حمول -  1116

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1119

 369554برلم   

    21101121ٌخ : دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تار -  1111

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1110

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1101

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1101

 369554برلم   

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1102

 369554برلم   

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1103

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1104

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1105

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1106

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1109

 369554برلم   

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1101

 369554برلم   

    21101121سن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : ح -  1100

 369554برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1011

 369554برلم   

    21101121لعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسن سٌد عبدا -  1011

 369554برلم   

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1012

 369554برلم   

    21101121توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسن سٌد عبدالعزٌز احمد   -  1013

 369554برلم   

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1014

 369554برلم   

    21101121مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  -  1015

 369554برلم   

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1016

 369554برلم   

    21101121ن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  1019

 369554برلم   

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1011

 369554برلم   

    21101121رج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خ -  1010

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1011

 369554برلم   

    21101121استلم كافه حموله ، تارٌخ : امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج و -  1011

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1012

 369554برلم   

    21101121لم كافه حموله ، تارٌخ : امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واست -  1013

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1014

 369554برلم   

    21101121حموله ، تارٌخ :  حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه -  1015

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1016

 369554برلم   

    21101121له ، تارٌخ : امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حمو -  1019

 369554برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1011

 369554برلم   

    21101121، تارٌخ : امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله  -  1010

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1021

 369554برلم   

    21101121ارٌخ : امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، ت -  1021

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1022

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1023

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1024

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1025

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1026

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1029

 369554برلم   

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1021

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1020

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1031

 369554برلم       21101121

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1031

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1032

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1033

 369554برلم   

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1034

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1035

 369554برلم       21101121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1036

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1039

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1031

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  1030

 369554برلم       21101121

، تارٌخ : نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها  -  1041

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1041

 369554برلم       21101121

ستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت وا -  1042

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1043

 369554برلم       21101121

رٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  ش -  1044

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1045

 369554برلم       21101121

وصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  ت -  1046

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1049

 369554برلم       21101121

ٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : عبد الكرٌم عبد الكر -  1041

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1040

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1051

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1051

 369554   برلم    21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1052

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1053

 369554برلم       21101121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1054

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1055

 369554برلم       21101121

، تارٌخ :  عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها -  1056

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1059

 369554برلم       21101121

واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت  -  1051

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1050

 369554برلم       21101121

شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر و -  1061

 369554برلم       21101121

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1061

 369554برلم       21101121

خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :   رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  1062

 369554برلم       21101121

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1063

 369554برلم       21101121

لمت كافه حمولها ، تارٌخ : رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واست -  1064

 369554برلم       21101121

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1065

 369554برلم       21101121

لها ، تارٌخ : رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمو -  1066

 369554برلم       21101121

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1069

 369554برلم       21101121

واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت  -  1061

 369554برلم       21101121

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1060

 369554برلم       21101121

ه حمولها ، تارٌخ : رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كاف -  1091

 369554برلم       21101121

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1091

 369554برلم       21101121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ارٌخ : رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، ت -  1092

 369554برلم       21101121

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1093

 369554برلم       21101121

كافه حمولها ، تارٌخ :  دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت -  1094

 369554برلم       21101121

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1095

 369554برلم       21101121

امن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متض -  1096

 369554برلم       21101121

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1099

 369554برلم       21101121

ة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌ -  1091

 369554برلم       21101121

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1090

 369554برلم       21101121

 عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم -  1011

 369554برلم       21101121

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1011

 369554برلم       21101121

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1012

 369554برلم       21101121

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1013

 369554برلم       21101121

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1014

 369554برلم       21101121

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1015

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1016

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1019

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1011

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1010

 369554برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1001

 369554برلم       21101121

    21101121:  دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ -  1001

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1002

 369554برلم   

    21101121: دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ  -  1003

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1004

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1005

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1006

 369554برلم   

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1009

 369554برلم       21101121

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1001

 369554برلم       21101121

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  1000

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2111

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2111

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2112

 369554برلم   

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2113

 369554برلم       21101121

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2114

 369554برلم       21101121

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2115

 369554   برلم    21101121

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2116

 369554برلم       21101121

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2119

 369554برلم       21101121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2111

 369554برلم       21101121

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2110

 369554برلم       21101121

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2111

 369554برلم       21101121

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2111

 369554برلم       21101121

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2112

 369554برلم       21101121

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2113

 369554برلم       21101121

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2114

 369554برلم       21101121

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2115

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2116

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2119

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2111

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2110

 369554برلم   

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2121

 369554برلم       21101121

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2121

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2122

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2123

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2124

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2125

 369554برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2126

 369554برلم   

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2129

 369554برلم       21101121

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2121

 369554برلم       21101121

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2120

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2131

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2131

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2132

 369554برلم   

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2133

 369554  برلم     21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2134

 369554برلم       21101121

 نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : -  2135

 369554برلم       21101121

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2136

 369554برلم       21101121

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2139

 369554برلم       21101121

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2131

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2130

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2141

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2141

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2142

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  2143

 369554برلم       21101121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها -  2144

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2145

 369554برلم       21101121

لم كافه حموله ، تارٌخ : نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واست -  2146

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2149

 369554برلم       21101121

امن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  2141

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2140

 369554برلم       21101121

من  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضا -  2151

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2151

 369554برلم       21101121

ركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  ش -  2152

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2153

 369554برلم       21101121

عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم -  2154

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2155

 369554برلم       21101121

د الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : عبد الكرٌم عب -  2156

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2159

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2151

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2150

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2161

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2161

 369554برلم       21101121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2162

 369554برلم       21101121

خ : عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌ -  2163

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2164

 369554برلم       21101121

حموله ، تارٌخ : عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافه  -  2165

 369554برلم       21101121

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2166

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2169

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2161

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2160

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2191

 369554برلم   

    21101121فى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رتٌبه مصط -  2191

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2192

 369554برلم   

    21101121ٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم عبد الكر -  2193

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2194

 369554برلم   

    21101121دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رتٌبه مصطفى عباس  -  2195

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2196

 369554برلم   

    21101121ضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة ت -  2199

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2191

 369554برلم   

    21101121  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا -  2190

 369554برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2111

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم  -  2111

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2112

 369554برلم   

    21101121بد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم عبد الكرٌم ع -  2113

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2114

 369554برلم   

    21101121بد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم ع -  2115

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2116

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2119

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2111

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2110

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2101

 369554  برلم 

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2101

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2102

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2103

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2104

 369554برلم   

    21101121دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2105

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2106

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2109

 369554برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2101

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2100

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2111

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2111

 369554برلم   

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2112

 369554برلم   

    21101121بدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسن سٌد ع -  2113

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2114

 369554برلم   

    21101121 سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم شاكر السٌد دمحم -  2115

 369554برلم   

    21101121دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2116

 369554برلم   

    21101121توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم شاكر السٌد دمحم سند   -  2119

 369554برلم   

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2111

 369554برلم   

    21101121مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  -  2110

 369554برلم   

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2111

 369554برلم   

    21101121ن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  2111

 369554برلم   

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2112

 369554برلم   

    21101121رج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خ -  2113

 369554برلم   

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2114

 369554برلم   

    21101121فه حموله ، تارٌخ : حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كا -  2115

 369554برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2116

 369554برلم   

    21101121تارٌخ : حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ،  -  2119

 369554برلم   

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2111

 369554برلم   

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2110

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2121

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2121

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2122

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2123

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2124

 369554برلم   

    21101121حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2125

 369554  برلم 

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2126

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2129

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2121

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2120

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2131

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2131

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2132

 369554برلم   

    21101121طفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رتٌبه مص -  2133

 369554برلم   
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    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2134

 369554برلم   

    21101121سٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : امانى دمحم شاكر ال -  2135

 369554برلم   

    21101121امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2136

 369554برلم   

    21101121دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : امانى دمحم شاكر السٌد  -  2139

 369554برلم   

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2131

 369554برلم       21101121

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  نرمٌن عبد الكرٌم -  2130

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2141

 369554برلم       21101121

    21101121ه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رتٌب -  2141

 369554برلم   

    21101121رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2142

 369554برلم   

    21101121وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  رتٌبه مصطفى عباس دمحم -  2143

 369554برلم   

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2144

 369554برلم       21101121

كرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : نرمٌن عبد الكرٌم عبد ال -  2145

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2146

 369554برلم       21101121

لكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ : نرمٌن عبد ا -  2149

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2141

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2140

 369554برلم       21101121

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2151

كرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع عبد ال

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

الت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌ

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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ن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضام -  2151

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

ركة وضمن اؼراضها وله االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الش

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

لكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم نرمٌن عبد ا -  2152

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

ذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها و

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121تارٌخ :  التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ،

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2153

عامة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات ال

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121شركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول ال

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2154

الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل 

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

رؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصا

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

د الكرٌم نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عب -  2155

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

د الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك حك التولٌع على عمو

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2156

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

اص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله االعمال العام والخ

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121العمارٌة واالراضى ، تارٌخ :  التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2159

لهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وا

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

حك  حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2151

نفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا م

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

وض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمر

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة -  2150

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 
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ه االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها ول

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد -  2161

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

عمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون اال

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2161

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

عمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله اال

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121لة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمو

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2162

جهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع ال

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

لمصرفٌه وكذلن له حك حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات ا

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2163

دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع  عبد الكرٌم

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

عدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ت -  2164

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

وضمن اؼراضها وله االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة 

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد الكرٌم عبد  -  2165

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله  االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121رٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تا

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2166

وشركات لطاع  عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ :  التصرؾ الصول الشركة

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2169

كة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشر

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 
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جمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ و

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

لكرٌم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد ا -  2161

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

لرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك حك التولٌع على عمود ا

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر -  2160

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

م وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باس

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2191

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

راد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله االعمال العام والخاص واالف

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121ة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌ

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2191

ة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العام

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121ة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشرك

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2192

لجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع ا

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2193

منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال  الكرٌم دمحم عبد هللا

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

مروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه وال

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

ٌد / عبد الكرٌم عبد رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للس -  2194

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

ن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌ -  2195

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

وان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعن

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 
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ه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد رتٌب -  2196

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك  العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121 التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ :

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2199

ت لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركا

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121تة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثاب

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2191

جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع  عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

حسابات المصرفٌه وكذلن له حك حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع ال

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2190

بد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم ع

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

نٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتما

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

لٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتو -  2111

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

لتولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك ا

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

من  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضا -  2111

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

اسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه ب

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2112

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

لن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذ

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، 

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2113

ة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العام

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121ة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشرك

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2114

كة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

جمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ و

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2115

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

ص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله االعمال العام والخا

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها 

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2116

ٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة واله

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

ك حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له ح

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2119

دا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفر

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

تولٌع للسٌد / عبد الكرٌم دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة وال -  2111

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك  حك

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

د هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عب -  2110

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله  االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554م   برل    21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2101

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

لعام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله االعمال ا

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121ممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( و

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2101

حكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات ال

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

وكذلن له حك  حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2102

د هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عب

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 
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ٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمان

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

الدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك ا -  2103

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

ضها وله االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼرا

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

ٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم دمحم عبد الكرٌم عبد الكر -  2104

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

كون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان ت

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2105

 الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ :  التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة (

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2106

الهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة و

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

ه حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن ل

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2109

ه حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا ول

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

بنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من ال

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

بد الكرٌم عبد دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / ع -  2101

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

ود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع على عم

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  2100

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

ان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنو

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم دمحم  -  2211

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

ٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله االعمال العام والخاص واالفراد وؼ

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121راضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واال
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 226 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2211

وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة 

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2212

ع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌ

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

ات المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحساب

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2213

عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال  الكرٌم دمحم

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

مانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئت

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة -  2214

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

ه حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها ول

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة -  2215

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك  العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2216

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

االفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص و

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121مارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها الع

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2219

العامة وشركات لطاع االعمال  الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ :  التصرؾ الصول

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2211

ام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة ام

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2210

م دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌ
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 229 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك  التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

الدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك ا -  2211

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

ضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼرا

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد   دمحم شاكر السٌد دمحم سند -  2211

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

ل التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعما

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554لم   بر    21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2212

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

لخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام وا

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121ها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكات

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2213

مإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات وال

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ :  التصرؾ

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2214

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

ؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد و

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121راضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واال

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2215

وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة 

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2216

الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

المصرفٌه وكذلن له حك  التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2219

هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 
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والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك  التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

لٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتو -  2211

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

لتولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك ا

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن   -  2210

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

ه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر من

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2221

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

رها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌ

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121اضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالر

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2221

ركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وش

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) 

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2222

جهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع ال

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

لمصرفٌه وكذلن له حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات ا

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2223

 منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

المروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه و

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

ع للسٌد / عبد الكرٌم عبد حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌ -  2224

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

ولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك الت

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد   امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن -  2225

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر 

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 
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 220 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2226

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

اد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفر

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121واالراضى ، تارٌخ :  التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2229

العامة وشركات لطاع االعمال  الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ :  التصرؾ الصول

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2221

ة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشرك

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

مٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وج

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2220

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

هٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع على عمود الرهن والتس

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل  -  2231

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن 

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

د دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد امانى دمحم شاكر السٌ -  2231

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون 

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2232

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

لعام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك ا

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121ممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( و

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2233

والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

له حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2234

وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

/ عبد الكرٌم عبد  امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد -  2235

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

ى عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع عل

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  2236

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

سم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه با

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2239

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

لن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذ

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، 

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2231

االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121نمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او م

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2230

الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

ٌه وكذلن له حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرف

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد  -  2241

 منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال الكرٌم دمحم عبد هللا

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

لمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه وا

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

لٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتو -  2241

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

لتولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك ا

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

ٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بس -  2242

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

در منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تص
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التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2243

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

اص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله االعمال العام والخ

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121العمارٌة واالراضى ، تارٌخ :  التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2244

لهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وا

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

حك  حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2245

نفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا م

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

وض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمر

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

/ عبد الكرٌم عبد  رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد -  2246

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك 

ى عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك التولٌع عل

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن  -  2249

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

ن الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوا

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم عبد رتٌبه  -  2241

الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع االعمال 

ن تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله حك العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ا

التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2240

ت لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركا

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121تة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثاب

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2251

م جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة اما

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

لحسابات المصرفٌه وكذلن له حك حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع ا

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 
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نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2251

بد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع ع

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

لتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك حك التولٌع على عمود الرهن وا

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  2252

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

ان الشركة وضمن اؼراضها وله االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنو

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  نرمٌن -  2253

عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسسات العامة وشركات لطاع 

ٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله االعمال العام والخاص واالفراد وؼ

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121راضى ، تارٌخ : التصرؾ الصول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واال

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للسٌد / عبد الكرٌم  -  2254

ات العامة وشركات لطاع عبد الكرٌم دمحم عبد هللا منفردا وله حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والهٌئات والمإسس

االعمال العام والخاص واالفراد وؼٌرها وذلن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اؼراضها وله 

حك التولٌع على عمود الرهن والتسهٌالت االئتمانٌه والمروض من البنون والمصارؾ وجمٌع الحسابات المصرفٌه وكذلن له حك 

 369554برلم       21101121ول الشركة ) ثابتة او منمولة ( وممتلكاتها العمارٌة واالراضى ، تارٌخ : التصرؾ الص

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2255

عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى  والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن  -  2256

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2259

او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس 

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2251

ؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او ال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا -  2250

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121ض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بع

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2261

اضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالر

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع -  2261

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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رٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع عبد الكرٌم عبد الك -  2262

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121وٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تف

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2263

تدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االب

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

توكٌل الؽٌر فى البٌع  عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى -  2264

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2265

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  تتعلك بمعامالت

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2266

نازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود الت

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   -  2269

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2261

والتى  والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2260

لٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتو

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مدٌر وشرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع   عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة -  2291

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121، تارٌخ :  تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2291

نموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والم

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2292

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121امالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمع

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2293

ود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عم

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

امن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متض -  2294

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2295

الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او 

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2296

افة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على ك

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والس -  2299

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554لم   بر    21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2291

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121ت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامال

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2290

لبٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود ا

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

الؽٌر فى البٌع رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل  -  2211

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع رتٌب -  2211

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121ٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفو

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2212

ائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتد

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌل الؽٌر فى البٌع دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توك -  2213

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع ر -  2214

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك 

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2215

ائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنه

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2216

زل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنا

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصف -  2219

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121ما ذكر ، تارٌخ :  تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض
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دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2211

ى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراض

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2210

تنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

كرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع دمحم عبد الكرٌم عبد ال -  2201

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض 

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2201

ة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌ

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

الؽٌر فى البٌع دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل  -  2202

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  دمحم -  2203

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  تتعلك بمعامالت الشركة

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2204

ود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعم

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات  -  2205

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2206

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121لك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتع

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2209

ة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كاف

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن  -  2201

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2200

او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس 

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل  -  2311

ع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى تتعلك للنفس او الؽٌر والتولٌ

 369554برلم       21101121بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل  -  2311

للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى تتعلك 

 369554برلم       21101121كة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : بمعامالت الشر

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل  -  2312

ٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى تتعلك للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود الب

 369554برلم       21101121بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توك -  2313

للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى تتعلك 

 369554برلم       21101121بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل دمحم -  2314

للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى تتعلك 

 369554برلم       21101121ه حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : بمعامالت الشركة فمط ول

دمحم عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2315

ٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود الب

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توك -  2316

للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى تتعلك 

 369554برلم       21101121بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل دمحم -  2319

للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى تتعلك 

 369554برلم       21101121ه حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : بمعامالت الشركة فمط ول

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل  -  2311

ائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى تتعلك للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتد

 369554برلم       21101121بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

فى البٌع والتنازل دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر  -  2310

للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى تتعلك 

 369554برلم       21101121بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل دمحم شاكر  -  2311

للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى تتعلك 

 369554برلم       21101121ض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌ

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل  -  2311

هائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى تتعلك للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والن

 369554برلم       21101121بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2312

 لتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتىوا

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

د  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع حسن سٌد عبدالعزٌز احم -  2313

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل  -  2314

والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى تتعلك  للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى

 369554برلم       21101121بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل  -  2315

س او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى تتعلك للنف

 369554برلم       21101121بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل دمحم شاكر السٌد دمحم سند  شركة ت -  2316

للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى تتعلك 

 369554برلم       21101121ا ذكر ، تارٌخ : بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض م

دمحم شاكر السٌد دمحم سند  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع والتنازل  -  2319

ت للنفس او الؽٌر والتى تتعلك للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموال

 369554برلم       21101121بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2311

والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر 

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و  -  2310

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121:  تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2321

ٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽ

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2321

فة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كا

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  وا -  2322

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2323

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك 

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2324

وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى  والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الح -  2325

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2326

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  تتعلك بمعامالت الشركة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2329

بتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع اال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ر فى البٌع حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌ -  2321

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع حسن سٌد  -  2320

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121ٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفو

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2331

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121شركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت ال

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2331

البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود 

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

فى توكٌل الؽٌر فى البٌع امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك  -  2332

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2333

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121ة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشرك

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2334

ٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود الب

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ل الؽٌر فى البٌع حسن سٌد عبدالعزٌز احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌ -  2335

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

انى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع ام -  2336

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121له حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة فمط و

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2339

تدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االب

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لؽٌر فى البٌع امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل ا -  2331

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  امانى -  2330

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2341

ئٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدا

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ر فى البٌع امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌ -  2341

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

طفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع رتٌبه مص -  2342

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض 

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2343

راضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2344

ازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتن

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع امانى دمحم شاكر السٌد دمحم -  2345

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121ل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى ك

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2346

ضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالرا

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

امانى دمحم شاكر السٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2349

للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى  والتنازل

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم -  2341

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121ر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌ

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2340

النهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة و

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ؽٌر فى البٌع نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل ال -  2351

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مصطفى عباس دمحم وصفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع رتٌبه  -  2351

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121ض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌ

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2352

لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة 

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رتٌبه مصطفى عباس دمحم وصفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2353

نفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل لل

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم -  2354

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121ى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر ف

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2355

هائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والن

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

فى البٌع  نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر -  2356

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  نرمٌن عبد -  2359

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  تتعلك بمعامالت الشركة فمط

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2351

البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر والتى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود 

 369554برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

نرمٌن عبد الكرٌم عبد الكرٌم دمحم عبد هللا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والسٌارات وله الحك فى توكٌل الؽٌر فى البٌع  -  2350

تى والتنازل للنفس او الؽٌر والتولٌع على كافة عمود التنازل وعمود البٌع االبتدائٌة والنهائٌة لالراضى والمنموالت للنفس او الؽٌر وال

 369554برلم       21101121امالت الشركة فمط وله حك تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تتعلك بمع

    21101121ماهر رٌاض حنا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2361

 249161برلم   

    21101121ٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : ماهر رٌاض حنا  شركة تضامن  مدٌر وشر -  2361

 249161برلم   

ماهر رٌاض حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2362

 249161برلم       21101121

    21101121دٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : ماهر رٌاض حنا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تع -  2363

 249161برلم   

    21101121ماهر رٌاض حنا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2364

 249161برلم   

ن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : ماهر رٌاض حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌ -  2365

 249161برلم       21101121

برلم       21101121نادٌه سعد لطفى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2366

249161 

برلم       21101121نادٌه سعد لطفى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2369

249161 
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 241 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21101121نادٌه سعد لطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2361

249161 

برلم       21101121نادٌه سعد لطفى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2360

249161 

برلم       21101121نادٌه سعد لطفى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2391

249161 

برلم       21101121نادٌه سعد لطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2391

249161 

    21101121امن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : ماهر رٌاض حنا  شركة تض -  2392

 249161برلم   

    21101121ماهر رٌاض حنا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2393

 249161برلم   

ٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ : ماهر رٌاض حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشر -  2394

 249161برلم       21101121

برلم       21101121نادٌه سعد لطفى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2395

249161 

برلم       21101121الى شرٌن موصى ، تارٌخ : نادٌه سعد لطفى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن  -  2396

249161 

برلم       21101121نادٌه سعد لطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه الشرٌن الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2399

249161 

لشركه والتولٌع عنها ماهر رٌاض حنا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره ا -  2391

موكوله الى الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات 

 249161برلم       21101121التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

تضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره الشركه والتولٌع عنها ماهر رٌاض حنا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن م -  2390

موكوله الى الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات 

 249161برلم       21101121التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ماهر رٌاض حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره الشركه والتولٌع عنها  -  2311

موكوله الى الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات 

 249161برلم       21101121راضها ، تارٌخ : التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼ

ماهر رٌاض حنا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره الشركه والتولٌع عنها  -  2311

التصرفات موكوله الى الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال و

 249161برلم       21101121التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ماهر رٌاض حنا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره الشركه والتولٌع عنها  -  2312

طات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات موكوله الى الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السل

 249161برلم       21101121التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 
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 242 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ماهر رٌاض حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره الشركه والتولٌع عنها  -  2313

رؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات موكوله الى الط

 249161برلم       21101121التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ه الشركه والتولٌع عنها موكوله الى نادٌه سعد لطفى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون ادار -  2314

الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات التى تصدر 

 249161برلم       21101121منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ى  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله الى نادٌه سعد لطفى  شركة تضامن  شرٌن موص -  2315

الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات التى تصدر 

 249161برلم       21101121منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

نادٌه سعد لطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله الى  -  2316

الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات التى تصدر 

 249161برلم       21101121ٌخ : منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تار

نادٌه سعد لطفى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله الى  -  2319

 الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات التى تصدر

 249161برلم       21101121منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

نادٌه سعد لطفى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله الى  -  2311

الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات التى تصدر 

 249161برلم       21101121، تارٌخ :  منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها

نادٌه سعد لطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله الى  -  2310

تى تصدر الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات ال

 249161برلم       21101121منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ماهر رٌاض حنا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره الشركه والتولٌع عنها  -  2301

ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات موكوله الى الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك 

 249161برلم       21101121التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ماهر رٌاض حنا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره الشركه والتولٌع عنها  -  2301

اهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات موكوله الى الطرؾ االول / م

 249161برلم       21101121التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

شركه والتولٌع عنها ماهر رٌاض حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره ال -  2302

موكوله الى الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات 

 249161برلم       21101121التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

عدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله الى نادٌه سعد لطفى  شركة تضامن  شرٌن موصى  ت -  2303

الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات التى تصدر 

 249161برلم       21101121منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

ٌه سعد لطفى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله الى ناد -  2304

الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات التى تصدر 

 249161برلم       21101121منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

نادٌه سعد لطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع / تكون اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله الى  -  2305

الطرؾ االول / ماهر رٌاض حنا منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال والتصرفات التى تصدر 

 249161برلم       21101121بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ، تارٌخ :  منه
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امجد ودٌع حسون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة حك تفوٌض الؽٌر للشرٌن المتضامن / امجد ودٌع حسون  -  2306

البنون واالٌداع بها او السحب منها لٌكون لة حك االدارة والتولٌع من الناحٌه المالٌه واالدارٌه   منفردا وله حك فتح الحسابات ب

والحصول على التسهٌالت المصرفٌه وااللتراض والرهن والبٌع او الشراء وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 292131برلم       21101121

ضامن / امجد ودٌع حسون امجد ودٌع حسون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة حك تفوٌض الؽٌر للشرٌن المت -  2309

لٌكون لة حك االدارة والتولٌع من الناحٌه المالٌه واالدارٌه   منفردا وله حك فتح الحسابات بالبنون واالٌداع بها او السحب منها 

: والحصول على التسهٌالت المصرفٌه وااللتراض والرهن والبٌع او الشراء وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 292131برلم       21101121

امجد ودٌع حسون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة حك تفوٌض الؽٌر للشرٌن المتضامن / امجد ودٌع حسون  -  2301

لٌكون لة حك االدارة والتولٌع من الناحٌه المالٌه واالدارٌه   منفردا وله حك فتح الحسابات بالبنون واالٌداع بها او السحب منها 

لحصول على التسهٌالت المصرفٌه وااللتراض والرهن والبٌع او الشراء وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : وا

 292131برلم       21101121

امجد ودٌع حسون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة حك تفوٌض الؽٌر للشرٌن المتضامن / امجد ودٌع حسون  -  2300

دارة والتولٌع من الناحٌه المالٌه واالدارٌه   منفردا وله حك فتح الحسابات بالبنون واالٌداع بها او السحب منها لٌكون لة حك اال

والحصول على التسهٌالت المصرفٌه وااللتراض والرهن والبٌع او الشراء وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 292131برلم       21101121

امجد ودٌع حسون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة حك تفوٌض الؽٌر للشرٌن المتضامن / امجد ودٌع حسون  -  2411

لٌكون لة حك االدارة والتولٌع من الناحٌه المالٌه واالدارٌه   منفردا وله حك فتح الحسابات بالبنون واالٌداع بها او السحب منها 

اض والرهن والبٌع او الشراء وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : والحصول على التسهٌالت المصرفٌه وااللتر

 292131برلم       21101121

امجد ودٌع حسون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة حك تفوٌض الؽٌر للشرٌن المتضامن / امجد ودٌع حسون  -  2411

الدارٌه   منفردا وله حك فتح الحسابات بالبنون واالٌداع بها او السحب منها لٌكون لة حك االدارة والتولٌع من الناحٌه المالٌه وا

والحصول على التسهٌالت المصرفٌه وااللتراض والرهن والبٌع او الشراء وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 292131برلم       21101121

    21101121، تارٌخ :  2110/3/3مدٌر فرع  بٌفرلى هٌلز اعتبارا من   دمحم عبدالنبى دمحم راضى  شركة مساهمة -  2412

 11151برلم   

    21101121، تارٌخ :  2110/3/3دمحم عبدالنبى دمحم راضى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  بٌفرلى هٌلز اعتبارا من  -  2413

 11151برلم   

الالة من منصبة كمدٌر للشركة والؽاء كافة الصالحٌات  -الشركة دمحم حمدون ماجد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  مدٌر  -  2414

 239443برلم       21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 

الالة من منصبة كمدٌر للشركة والؽاء كافة الصالحٌات  -دمحم حمدون ماجد احمد  شركة مساهمة  مدٌر  مدٌر الشركة  -  2415

 239443برلم       21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 

الالة من منصبة كمدٌر للشركة والؽاء كافة الصالحٌات  -دمحم حمدون ماجد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  مدٌر الشركة  -  2416

 239443برلم       21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 

الة من منصبة كمدٌر للشركة والؽاء كافة الصالحٌات ال -دمحم حمدون ماجد احمد  شركة مساهمة  مدٌر  مدٌر الشركة  -  2419

 239443برلم       21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 

الالة من منصبة كمدٌر للشركة والؽاء كافة الصالحٌات  -دمحم حمدون ماجد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  مدٌر الشركة  -  2411

 239443رلم   ب    21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 
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الالة من منصبة كمدٌر للشركة والؽاء كافة الصالحٌات  -دمحم حمدون ماجد احمد  شركة مساهمة  مدٌر  مدٌر الشركة  -  2410

 239443برلم       21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 

ة كمدٌر للشركة والؽاء كافة الصالحٌات الالة من منصب -احمد سٌد دمحم لممان  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  مدٌر الشركة  -  2411

 239443برلم       21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 

الالة من منصبة كمدٌر للشركة والؽاء كافة الصالحٌات  -احمد سٌد دمحم لممان  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر الشركة  -  2411

 239443برلم       21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 

الالة من منصبة كمدٌر للشركة والؽاء كافة الصالحٌات  -احمد سٌد دمحم لممان  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  مدٌر الشركة  -  2412

 239443برلم       21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 

ركة والؽاء كافة الصالحٌات الالة من منصبة كمدٌر للش -احمد سٌد دمحم لممان  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر الشركة  -  2413

 239443برلم       21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 

الالة من منصبة كمدٌر للشركة والؽاء كافة الصالحٌات  -دمحم حمدون ماجد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  مدٌر الشركة  -  2414

 239443برلم       21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 

الالة من منصبة كمدٌر للشركة والؽاء كافة الصالحٌات  - حمدون ماجد احمد  شركة مساهمة  مدٌر  مدٌر الشركة دمحم -  2415

 239443برلم       21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 

كافة الصالحٌات الالة من منصبة كمدٌر للشركة والؽاء  -احمد سٌد دمحم لممان  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  مدٌر الشركة  -  2416

 239443برلم       21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 

الالة من منصبة كمدٌر للشركة والؽاء كافة الصالحٌات  -احمد سٌد دمحم لممان  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر الشركة  -  2419

 239443برلم       21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 

الالة من منصبة كمدٌر للشركة والؽاء كافة الصالحٌات  -احمد سٌد دمحم لممان  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  مدٌر الشركة  -  2411

 239443برلم       21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 

ة والؽاء كافة الصالحٌات الالة من منصبة كمدٌر للشرك -احمد سٌد دمحم لممان  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر الشركة  -  2410

 239443برلم       21101121الممنوحة لة سابما ، تارٌخ : 

دمحم حمدون ماجد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  للشركة على ان ٌكون لة كافة صالحٌات واختصاصات رئس مجلس  -  2421

عامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب االدارة والعضو المنتدب الواردة بالسجل لباجارى ولة الحك فى تمثٌل الشركة والت

واٌداع وتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات ولة الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والجهات الداخلٌة والخارجٌة ولة 

 239443برلم       21101121الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

ماجد احمد  شركة مساهمة  مدٌر  للشركة على ان ٌكون لة كافة صالحٌات واختصاصات رئس مجلس دمحم حمدون  -  2421

االدارة والعضو المنتدب الواردة بالسجل لباجارى ولة الحك فى تمثٌل الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

ة امام الجهات الحكومٌة والجهات الداخلٌة والخارجٌة ولة واٌداع وتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات ولة الحك فى تمثٌل الشرك

 239443برلم       21101121الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

دمحم حمدون ماجد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  للشركة على ان ٌكون لة كافة صالحٌات واختصاصات رئس مجلس  -  2422

و المنتدب الواردة بالسجل لباجارى ولة الحك فى تمثٌل الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب االدارة والعض

واٌداع وتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات ولة الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والجهات الداخلٌة والخارجٌة ولة 

 239443برلم       21101121ما سبك ، تارٌخ : الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض م

دمحم حمدون ماجد احمد  شركة مساهمة  مدٌر  للشركة على ان ٌكون لة كافة صالحٌات واختصاصات رئس مجلس  -  2423

 االدارة والعضو المنتدب الواردة بالسجل لباجارى ولة الحك فى تمثٌل الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب

واٌداع وتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات ولة الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والجهات الداخلٌة والخارجٌة ولة 

 239443برلم       21101121الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 
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 245 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ة على ان ٌكون لة كافة صالحٌات واختصاصات رئس مجلس دمحم حمدون ماجد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  للشرك -  2424

االدارة والعضو المنتدب الواردة بالسجل لباجارى ولة الحك فى تمثٌل الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

خلٌة والخارجٌة ولة واٌداع وتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات ولة الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والجهات الدا

 239443برلم       21101121الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

دمحم حمدون ماجد احمد  شركة مساهمة  مدٌر  للشركة على ان ٌكون لة كافة صالحٌات واختصاصات رئس مجلس  -  2425

ة الحك فى تمثٌل الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب االدارة والعضو المنتدب الواردة بالسجل لباجارى ول

واٌداع وتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات ولة الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والجهات الداخلٌة والخارجٌة ولة 

 239443 برلم      21101121الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

احمد سٌد دمحم لممان  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  للشركة على ان ٌكون لة كافة صالحٌات واختصاصات رئس مجلس االدارة  -  2426

والعضو المنتدب الواردة بالسجل لباجارى ولة الحك فى تمثٌل الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

بات ولة الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والجهات الداخلٌة والخارجٌة ولة الحك فى وتولٌع على الشٌكات وفتح حسا

 239443برلم       21101121توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

اصات رئس مجلس االدارة احمد سٌد دمحم لممان  شركة مساهمة  تحمٌل  للشركة على ان ٌكون لة كافة صالحٌات واختص -  2429

والعضو المنتدب الواردة بالسجل لباجارى ولة الحك فى تمثٌل الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

وتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات ولة الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والجهات الداخلٌة والخارجٌة ولة الحك فى 

 239443برلم       21101121تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مما سبك ، تارٌخ :  توكٌل او

احمد سٌد دمحم لممان  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  للشركة على ان ٌكون لة كافة صالحٌات واختصاصات رئس مجلس االدارة  -  2421

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والعضو المنتدب الواردة بالسجل لباجارى ولة الحك فى تمثٌل الشركة والتعامل مع 

وتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات ولة الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والجهات الداخلٌة والخارجٌة ولة الحك فى 

 239443برلم       21101121توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  تحمٌل  للشركة على ان ٌكون لة كافة صالحٌات واختصاصات رئس مجلس االدارة   احمد سٌد دمحم لممان -  2420

والعضو المنتدب الواردة بالسجل لباجارى ولة الحك فى تمثٌل الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

لجهات الحكومٌة والجهات الداخلٌة والخارجٌة ولة الحك فى وتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات ولة الحك فى تمثٌل الشركة امام ا

 239443برلم       21101121توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

دمحم حمدون ماجد احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  للشركة على ان ٌكون لة كافة صالحٌات واختصاصات رئس مجلس  -  2431

ب الواردة بالسجل لباجارى ولة الحك فى تمثٌل الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب االدارة والعضو المنتد

واٌداع وتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات ولة الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والجهات الداخلٌة والخارجٌة ولة 

 239443برلم       21101121تارٌخ :  الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مما سبك ،

دمحم حمدون ماجد احمد  شركة مساهمة  مدٌر  للشركة على ان ٌكون لة كافة صالحٌات واختصاصات رئس مجلس  -  2431

االدارة والعضو المنتدب الواردة بالسجل لباجارى ولة الحك فى تمثٌل الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 

وتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات ولة الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والجهات الداخلٌة والخارجٌة ولة واٌداع 

 239443برلم       21101121الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

ٌكون لة كافة صالحٌات واختصاصات رئس مجلس االدارة  احمد سٌد دمحم لممان  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  للشركة على ان -  2432

والعضو المنتدب الواردة بالسجل لباجارى ولة الحك فى تمثٌل الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

خارجٌة ولة الحك فى وتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات ولة الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والجهات الداخلٌة وال

 239443برلم       21101121توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

احمد سٌد دمحم لممان  شركة مساهمة  تحمٌل  للشركة على ان ٌكون لة كافة صالحٌات واختصاصات رئس مجلس االدارة  -  2433

ى تمثٌل الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والعضو المنتدب الواردة بالسجل لباجارى ولة الحك ف

وتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات ولة الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والجهات الداخلٌة والخارجٌة ولة الحك فى 

 239443برلم       21101121توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد سٌد دمحم لممان  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  للشركة على ان ٌكون لة كافة صالحٌات واختصاصات رئس مجلس االدارة  -  2434

والعضو المنتدب الواردة بالسجل لباجارى ولة الحك فى تمثٌل الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والجهات الداخلٌة والخارجٌة ولة الحك فى وتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات ولة 

 239443برلم       21101121توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : 

مجلس االدارة  احمد سٌد دمحم لممان  شركة مساهمة  تحمٌل  للشركة على ان ٌكون لة كافة صالحٌات واختصاصات رئس -  2435

والعضو المنتدب الواردة بالسجل لباجارى ولة الحك فى تمثٌل الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

وتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات ولة الحك فى تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والجهات الداخلٌة والخارجٌة ولة الحك فى 

 239443برلم       21101121لؽٌر فى كل او بعض مما سبك ، تارٌخ : توكٌل او تفوٌض ا

 239443برلم       21101121خالد دمحم حمد عبداللة المانع  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2436

 239443برلم       21101121خالد دمحم حمد عبداللة المانع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2439

 239443برلم       21101121خالد دمحم حمد عبداللة المانع  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2431

 239443برلم       21101121خالد دمحم حمد عبداللة المانع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2430

 239443برلم       21101121نع  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : خالد دمحم حمد عبداللة الما -  2441

 239443برلم       21101121خالد دمحم حمد عبداللة المانع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2441

برلم       21101121ارٌخ : عبدالمحسن ٌوسؾ عبدالرحمن المانع  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، ت -  2442

239443 

برلم       21101121عبدالمحسن ٌوسؾ عبدالرحمن المانع  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ :  -  2443

239443 

برلم       21101121عبدالمحسن ٌوسؾ عبدالرحمن المانع  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ :  -  2444

239443 

برلم       21101121عبدالمحسن ٌوسؾ عبدالرحمن المانع  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ :  -  2445

239443 

برلم       21101121عبدالمحسن ٌوسؾ عبدالرحمن المانع  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ :  -  2446

239443 

برلم       21101121عبدالمحسن ٌوسؾ عبدالرحمن المانع  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ :  -  2449

239443 

برلم       21101121عبدالمحسن ٌوسؾ عبدالرحمن المانع  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ :  -  2441

239443 

برلم       21101121الرحمن المانع  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   ، تارٌخ : عبدالمحسن ٌوسؾ عبد -  2440

239443 

برلم       21101121حمد دمحم حمد  عبداللة المانع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  2451

239443 

برلم       21101121رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ : حمد دمحم حمد  عبداللة المانع  شركة مساهمة   -  2451

239443 
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 249 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21101121حمد دمحم حمد  عبداللة المانع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  2452

239443 

برلم       21101121دب   ، تارٌخ : حمد دمحم حمد  عبداللة المانع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منت -  2453

239443 

برلم       21101121حمد دمحم حمد  عبداللة المانع  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  2454

239443 

برلم       21101121حمد دمحم حمد  عبداللة المانع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  2455

239443 

 239443برلم       21101121عبد العزٌز دمحم حمد عبد هللا المانع  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2456

 239443برلم       21101121عبد العزٌز دمحم حمد عبد هللا المانع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2459

 239443برلم       21101121ز دمحم حمد عبد هللا المانع  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : عبد العزٌ -  2451

 239443برلم       21101121عبد العزٌز دمحم حمد عبد هللا المانع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2450

برلم       21101121رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ : حمد دمحم حمد  عبداللة المانع  توصٌة بسٌطة   -  2461

239443 

برلم       21101121حمد دمحم حمد  عبداللة المانع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  2461

239443 

 239443برلم       21101121:  خالد دمحم حمد عبداللة المانع  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ -  2462

 239443برلم       21101121خالد دمحم حمد عبداللة المانع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2463

 239443برلم       21101121عبد العزٌز دمحم حمد عبد هللا المانع  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2464

 239443برلم       21101121العزٌز دمحم حمد عبد هللا المانع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : عبد  -  2465

 239443برلم       21101121عبد العزٌز دمحم حمد عبد هللا المانع  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2466

 239443برلم       21101121ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : عبد العزٌز دمحم حمد عبد هللا المانع  ش -  2469

عماد بالمون نسٌم فلسطٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اتفك الشركاء على ان تكون اعمال االدارة فٌما ٌخص اعمال  -  2461

 259212برلم       21101121التخلٌص للسٌد/عماد بالمون نسٌم فلسطٌن منفردا ، تارٌخ : 

عماد بالمون نسٌم فلسطٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اتفك الشركاء على ان تكون اعمال االدارة فٌما ٌخص اعمال  -  2460

 259212برلم       21101121التخلٌص للسٌد/عماد بالمون نسٌم فلسطٌن منفردا ، تارٌخ : 

    21101121وج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : امٌر احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خر -  2491

 191112برلم   

    21101121امٌر احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2491

 191112برلم   

    21101121رٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : امٌر احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الش -  2492

 191112برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2493

 191112برلم       21101121

لشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج ا -  2494

 191112برلم       21101121

دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2495

 191112برلم       21101121

رافت عبد العزٌز دمحم الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2496

 191112برلم       21101121

رافت عبد العزٌز دمحم الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2499

 191112برلم       21101121

رافت عبد العزٌز دمحم الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2491

 191112برلم       21101121

    21101121فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2490

 191112برلم   

    21101121فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2411

 191112برلم   

    21101121فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2411

 191112برلم   

محمود رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2412

 191112برلم       21101121

محمود رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2413

 191112برلم       21101121

محمود رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2414

 191112برلم       21101121

برلم       21101121هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2415

191112 

برلم       21101121هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2416

191112 

برلم       21101121هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2419

191112 

    21101121د عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : امٌر احمد فإا -  2411

 191112برلم   

    21101121امٌر احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2410

 191112برلم   

    21101121لسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : امٌر احمد فإاد عبدا -  2401

 191112برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2401

 191112برلم       21101121

لباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم رافت عبدالعزٌز ا -  2402

 191112برلم       21101121

دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2403

 191112برلم       21101121

 الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : رافت عبد العزٌز دمحم -  2404

 191112برلم       21101121

رافت عبد العزٌز دمحم الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2405

 191112برلم       21101121

دمحم الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  رافت عبد العزٌز -  2406

 191112برلم       21101121

    21101121فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2409

 191112برلم   

    21101121بدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : فإاد احمد فإاد ع -  2401

 191112برلم   

    21101121فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2400

 191112برلم   

لباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : محمود رافت عبدالعزٌز ا -  2511

 191112برلم       21101121

محمود رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2511

 191112برلم       21101121

ٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : محمود رافت عبدالعز -  2512

 191112برلم       21101121

برلم       21101121هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2513

191112 

برلم       21101121هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2514

191112 

برلم       21101121هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2515

191112 

    21101121د فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : امٌر احم -  2516

 191112برلم   

    21101121امٌر احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  2519

 191112برلم   

    21101121السالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : امٌر احمد فإاد عبد -  2511

 191112برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  2510

 191112برلم       21101121

جورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : دمحم رافت عبدالعزٌز البا -  2511

 191112برلم       21101121

دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  2511

 191112برلم       21101121

ورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : رافت عبد العزٌز دمحم الباج -  2512

 191112برلم       21101121

رافت عبد العزٌز دمحم الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  2513

 191112برلم       21101121

ورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : رافت عبد العزٌز دمحم الباج -  2514

 191112برلم       21101121

    21101121فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  2515

 191112برلم   

    21101121تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ : فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة  -  2516

 191112برلم   

    21101121فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  2519

 191112برلم   

شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :   محمود رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن -  2511

 191112برلم       21101121

محمود رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  2510

 191112برلم       21101121

شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :   محمود رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن -  2521

 191112برلم       21101121

برلم       21101121هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  2521

191112 

برلم       21101121صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل -  2522

191112 

برلم       21101121هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌكه الى موصٌه ، تارٌخ :  -  2523

191112 

ولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام الجهات امٌر احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والت -  2524

فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه وضمن -امٌر احمد فإاد -الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

سجل التجارى اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام ال

والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 191112برلم       21101121والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

ن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام الجهات امٌر احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضام -  2525

فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه وضمن -امٌر احمد فإاد -الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام السجل التجارى اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال 

والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 191112برلم       21101121والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

امٌر احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام الجهات  -  2526

فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه وضمن -امٌر احمد فإاد -الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

لحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام السجل التجارى اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر ا

والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 191112برلم       21101121:  والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ

دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام  -  2529

فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه -امٌر احمد فإاد -الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام السجل 

التجارى والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع 

 191112برلم       21101121داع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ : البنون والمصارؾ من سحب واٌ

دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام  -  2521

د احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه فإا-امٌر احمد فإاد -الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام السجل 

تعامل مع جمٌع التجارى والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن ال

 191112برلم       21101121البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام  -  2520

فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه -امٌر احمد فإاد -مجتمعٌن او منفردٌن  الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن

وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام السجل 

ن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع التجارى والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمار

 191112برلم       21101121البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

ن امام رافت عبد العزٌز دمحم الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌ -  2531

فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه -امٌر احمد فإاد -الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام السجل 

جارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع التجارى والؽرفه الت

 191112برلم       21101121البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

ون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام رافت عبد العزٌز دمحم الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌك -  2531

فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه -امٌر احمد فإاد -الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

ه اشكالهم وامام السجل وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكاف

التجارى والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع 

 191112برلم       21101121البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

 الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام رافت عبد العزٌز دمحم -  2532

فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه -امٌر احمد فإاد -الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

اع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام السجل وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمط

التجارى والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع 

 191112برلم       21101121البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام الجهات  -  2533

فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه وضمن -امٌر احمد فإاد -الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام السجل التجارى  اؼراضها امام الجهات الحكومٌه
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والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 191112برلم       21101121، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات 

فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام الجهات  -  2534

كه وضمن فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشر-امٌر احمد فإاد -الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام السجل التجارى 

والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 191112برلم       21101121واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب 

فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام الجهات  -  2535

احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه وضمن  فإاد-امٌر احمد فإاد -الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام السجل التجارى 

عامل مع جمٌع البنون والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن الت

 191112برلم       21101121والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

محمود رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام  -  2536

فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه -امٌر احمد فإاد -مجتمعٌن او منفردٌن  الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن

وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام السجل 

ن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع التجارى والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمار

 191112برلم       21101121البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

ن امام محمود رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌ -  2539

فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه -امٌر احمد فإاد -الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام السجل 

جارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع التجارى والؽرفه الت

 191112برلم       21101121البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

ون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام محمود رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌك -  2531

فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه -امٌر احمد فإاد -الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

ه اشكالهم وامام السجل وضمن اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكاف

التجارى والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع 

 191112برلم       21101121البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام الجهات هدى دمحم مبارن دمحم -  2530

فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه وضمن -امٌر احمد فإاد -الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

لطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام السجل التجارى اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام و

والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 191112برلم       21101121والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ : 

هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام الجهات  -  2541

فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه وضمن -امٌر احمد فإاد -الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

ه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام السجل التجارى اؼراضها امام الجهات الحكومٌ

والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 191112برلم       21101121، تارٌخ :  والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات

هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه للشرٌكٌن امام الجهات  -  2541

ضمن فإاد احمد فإاد ولهم حك التعامل باسم الشركه و-امٌر احمد فإاد -الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

اؼراضها امام الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وامام السجل التجارى 

والؽرفه التجارٌه والتامٌنات االجتماعٌه ومصلحه الجمارن وادارات المرور ووزاره السٌاحه وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 

 191112برلم       21101121اع وفتح الحسابات واصدار الشٌكات ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌد
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امٌر احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  2542

والسٌارات باسم ولصالح الشركه وله اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

 191112برلم       21101121حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

امٌر احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  2543

ٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ولصالح الشركه وله اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والب

 191112برلم       21101121حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ركه وضمن امٌر احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الش -  2544

اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ولصالح الشركه وله 

 191112برلم       21101121حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ن متضامن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌ -  2545

وضمن اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ولصالح 

 191112برلم       21101121الشركه وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه  -  2546

وضمن اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ولصالح 

 191112برلم       21101121ض ما ذكر ، تارٌخ : الشركه وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بع

دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه  -  2549

لح وضمن اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ولصا

 191112برلم       21101121الشركه وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

رافت عبد العزٌز دمحم الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه  -  2541

ه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ولصالح وضمن اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشرك

 191112برلم       21101121الشركه وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

رافت عبد العزٌز دمحم الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه  -  2540

اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ولصالح وضمن 

 191112برلم       21101121الشركه وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه   رافت عبد العزٌز دمحم الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن -  2551

وضمن اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ولصالح 

 191112برلم       21101121الشركه وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه وضمن  فإاد -  2551

اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ولصالح الشركه وله 

 191112برلم       21101121ارٌخ : حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، ت

فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  2552

اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ولصالح الشركه وله 

 191112برلم       21101121توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  حك

فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  2553

واالراضى والسٌارات باسم ولصالح الشركه وله  اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه

 191112برلم       21101121حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه  -  2554

راض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ولصالح وضمن اؼراضها ولهم حك االلت

 191112برلم       21101121الشركه وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مان وكل ذلن باسم الشركه محمود رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وخطابات وشهادات الض -  2555

وضمن اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ولصالح 

 191112برلم       21101121الشركه وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

جورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه محمود رافت عبدالعزٌز البا -  2556

وضمن اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ولصالح 

 191112برلم       21101121الشركه وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  2559

اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ولصالح الشركه وله 

 191112برلم       21101121فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر

هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  2551

لصالح الشركه وله اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم و

 191112برلم       21101121حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وخطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  2550

كاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات باسم ولصالح الشركه وله اؼراضها ولهم حك االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتل

 191112برلم       21101121حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

    21101121امٌر احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2561

 191112برلم   

    21101121امٌر احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2561

 191112برلم   

    21101121امٌر احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2562

 191112برلم   

دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2563

 191112برلم       21101121

دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2564

 191112برلم       21101121

دمحم رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2565

 191112برلم       21101121

رافت عبد العزٌز دمحم الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2566

 191112برلم       21101121

رافت عبد العزٌز دمحم الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2569

 191112برلم       21101121

رافت عبد العزٌز دمحم الباجورى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2561

 191112  برلم     21101121

    21101121فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2560

 191112برلم   

    21101121فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2591

 191112برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101121فإاد احمد فإاد عبدالسالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2591

 191112برلم   

محمود رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2592

 191112برلم       21101121

محمود رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2593

 191112برلم       21101121

محمود رافت عبدالعزٌز الباجورى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2594

 191112برلم       21101121

برلم       21101121هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2595

191112 

برلم       21101121هدى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2596

191112 

برلم       21101121ى دمحم مبارن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : هد -  2599

191112 

طابا ، تارٌخ :  -ماٌكل ماهر مٌخائٌل سولاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع جنوب سٌناء  -  2591

 293492برلم       21101121

طابا ، تارٌخ :  -هر مٌخائٌل سولاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع جنوب سٌناء ماٌكل ما -  2590

 293492برلم       21101121

طابا ، تارٌخ :  -ماٌكل ماهر مٌخائٌل سولاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع جنوب سٌناء  -  2511

 293492برلم       21101121

طابا ، تارٌخ :  -ل ماهر مٌخائٌل سولاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع جنوب سٌناء ماٌك -  2511

 293492برلم       21101121

    21101121طابا ، تارٌخ :  -عادل مسعود بسطا نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع جنوب سٌناء  -  2512

 293492برلم   

    21101121طابا ، تارٌخ :  -مسعود بسطا نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع جنوب سٌناء عادل  -  2513

 293492برلم   

    21101121طابا ، تارٌخ :  -عادل مسعود بسطا نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع جنوب سٌناء  -  2514

 293492برلم   

    21101121طابا ، تارٌخ :  -بسطا نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع جنوب سٌناء عادل مسعود  -  2515

 293492برلم   

طابا ، تارٌخ :  -ابراهٌم كمال ابراهٌم مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع جنوب سٌناء  -  2516

 293492برلم       21101121

طابا ، تارٌخ :  -مال ابراهٌم مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع جنوب سٌناء ابراهٌم ك -  2519

 293492برلم       21101121

طابا ، تارٌخ :  -ابراهٌم كمال ابراهٌم مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع جنوب سٌناء  -  2511

 293492برلم       21101121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

طابا ، تارٌخ :  -ابراهٌم كمال ابراهٌم مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع جنوب سٌناء  -  2510

 293492برلم       21101121

االمٌرٌه ، تارٌخ :  -ماٌكل ماهر مٌخائٌل سولاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع الماهرة  -  2501

 293492برلم       21101121

االمٌرٌه ، تارٌخ :  -ماٌكل ماهر مٌخائٌل سولاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع الماهرة  -  2501

 293492برلم       21101121

االمٌرٌه ، تارٌخ :  -ماٌكل ماهر مٌخائٌل سولاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع الماهرة  -  2502

 293492برلم       21101121

االمٌرٌه ، تارٌخ :  -ماٌكل ماهر مٌخائٌل سولاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع الماهرة  -  2503

 293492برلم       21101121

    21101121االمٌرٌه ، تارٌخ :  -عادل مسعود بسطا نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع الماهرة  -  2504

 293492برلم   

    21101121االمٌرٌه ، تارٌخ :  -عادل مسعود بسطا نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع الماهرة  -  2505

 293492برلم   

    21101121االمٌرٌه ، تارٌخ :  -عادل مسعود بسطا نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع الماهرة  -  2506

 293492برلم   

    21101121االمٌرٌه ، تارٌخ :  -عادل مسعود بسطا نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع الماهرة  -  2509

 293492برلم   

االمٌرٌه ، تارٌخ :  -ابراهٌم كمال ابراهٌم مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع الماهرة  -  2501

 293492برلم       21101121

االمٌرٌه ، تارٌخ :  -ابراهٌم كمال ابراهٌم مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع الماهرة  -  2500

 293492   برلم    21101121

االمٌرٌه ، تارٌخ :  -ابراهٌم كمال ابراهٌم مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع الماهرة  -  2611

 293492برلم       21101121

االمٌرٌه ، تارٌخ :  -ابراهٌم كمال ابراهٌم مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع الماهرة  -  2611

 293492برلم       21101121

    21101121ماٌكل ماهر مٌخائٌل سولاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع اسكندرٌه ، تارٌخ :  -  2612

 293492برلم   

    21101121ماٌكل ماهر مٌخائٌل سولاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع اسكندرٌه ، تارٌخ :  -  2613

 293492 برلم  

    21101121ماٌكل ماهر مٌخائٌل سولاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع اسكندرٌه ، تارٌخ :  -  2614

 293492برلم   

    21101121ماٌكل ماهر مٌخائٌل سولاير  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع اسكندرٌه ، تارٌخ :  -  2615

 293492برلم   

برلم       21101121عادل مسعود بسطا نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع اسكندرٌه ، تارٌخ :  -  2616

293492 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21101121عادل مسعود بسطا نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع اسكندرٌه ، تارٌخ :  -  2619

293492 

برلم       21101121توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع اسكندرٌه ، تارٌخ : عادل مسعود بسطا نسٌم   -  2611

293492 

برلم       21101121عادل مسعود بسطا نسٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع اسكندرٌه ، تارٌخ :  -  2610

293492 

    21101121ر فرع  مدٌر مسئول عن فرع اسكندرٌه ، تارٌخ : ابراهٌم كمال ابراهٌم مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  2611

 293492برلم   

    21101121ابراهٌم كمال ابراهٌم مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع اسكندرٌه ، تارٌخ :  -  2611

 293492برلم   

    21101121دٌر مسئول عن فرع اسكندرٌه ، تارٌخ : ابراهٌم كمال ابراهٌم مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  م -  2612

 293492برلم   

    21101121ابراهٌم كمال ابراهٌم مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  مدٌر مسئول عن فرع اسكندرٌه ، تارٌخ :  -  2613

 293492برلم   

االداره والتولٌع  -شرٌن الى متضامن انور ٌعموب رزق تاوضروس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه ال -  2614

برلم       21101121للشرٌن عدل ٌعموب رزق والشرٌن انور ٌعموب رزق تاوضروس  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

411139 

 115513برلم       21101122وسٌم  خان  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2615

 115513برلم       21101122مة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : وسٌم  خان  شركة مساه -  2616

 115513برلم       21101122وسٌم  خان  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2619

 115513برلم       21101122وسٌم  خان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2611

 115513برلم       21101122ة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : وسٌم  خان  توصٌة بسٌط -  2610

 115513برلم       21101122وسٌم  خان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2621

 115513برلم       21101122دمحم محمود دمحم لندٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2621

 115513برلم       21101122دمحم محمود دمحم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2622

 115513برلم       21101122دمحم محمود دمحم لندٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2623

 115513برلم       21101122تارٌخ :  دمحم محمود دمحم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، -  2624

 115513برلم       21101122دمحم محمود دمحم لندٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2625

 115513برلم       21101122دمحم محمود دمحم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2626

 115513برلم       21101122ٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : دمحم محمود دمحم لند -  2629

 115513برلم       21101122دمحم محمود دمحم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2621

 115513برلم       21101122نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2620
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 115513برلم       21101122نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2631

 115513برلم       21101122نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2631

 115513برلم       21101122شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى   -  2632

 115513برلم       21101122نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2633

 115513برلم       21101122نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2634

 115513برلم       21101122زٌن العابدٌن بمالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2635

 115513برلم       21101122زٌن العابدٌن بمالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2636

 115513برلم       21101122دارة   ، تارٌخ : زٌن العابدٌن بمالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ا -  2639

 115513برلم       21101122زٌن العابدٌن بمالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2631

 115513برلم       21101122نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2630

 115513برلم       21101122دمحم حسٌن الرشٌدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  نهاد عزت -  2641

 115513برلم       21101122وسٌم  خان  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2641

 115513برلم       21101122وسٌم  خان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2642

 115513برلم       21101122زٌن العابدٌن بمالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2643

 115513برلم       21101122زٌن العابدٌن بمالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2644

 115513برلم       21101122 زٌن العابدٌن بمالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : -  2645

 115513برلم       21101122زٌن العابدٌن بمالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  2646

وسٌم  خان  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2649

 115513برلم       21101122

وسٌم  خان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2641

 115513برلم       21101122

وسٌم  خان  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2640

 115513برلم       21101122

وسٌم  خان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2651

 115513برلم       21101122

وسٌم  خان  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2651

 115513برلم       21101122

وسٌم  خان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2652

 115513برلم       21101122

دمحم محمود دمحم لندٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2653

 115513برلم       21101122
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دمحم محمود دمحم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2654

 115513برلم       21101122

كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  دمحم محمود دمحم لندٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى -  2655

 115513برلم       21101122

دمحم محمود دمحم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2656

 115513برلم       21101122

عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ : دمحم محمود دمحم لندٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثال  -  2659

 115513برلم       21101122

دمحم محمود دمحم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2651

 115513برلم       21101122

سٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ : دمحم محمود دمحم لندٌل  توصٌة ب -  2650

 115513برلم       21101122

دمحم محمود دمحم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2661

 115513برلم       21101122

اد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو نه -  2661

 115513برلم       21101122، تارٌخ : 

نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو  -  2662

 115513برلم       21101122خ : ، تارٌ

نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو  -  2663

 115513برلم       21101122، تارٌخ : 

ن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن سٌل -  2664

 115513برلم       21101122، تارٌخ : 

نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو  -  2665

 115513برلم       21101122، تارٌخ : 

كة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  شر -  2666

 115513برلم       21101122، تارٌخ : 

زٌن العابدٌن بمالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2669

 115513برلم       21101122

زٌن العابدٌن بمالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2661

 115513برلم       21101122

زٌن العابدٌن بمالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2660

 115513برلم       21101122

زٌن العابدٌن بمالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2691

 115513برلم       21101122

وبراتى ٌو نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى ك -  2691

 115513برلم       21101122، تارٌخ : 
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نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو  -  2692

 115513برلم       21101122، تارٌخ : 

تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ : وسٌم  خان  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن  -  2693

 115513برلم       21101122

وسٌم  خان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2694

 115513برلم       21101122

مثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ : زٌن العابدٌن بمالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  م -  2695

 115513برلم       21101122

زٌن العابدٌن بمالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2696

 115513برلم       21101122

ٌطة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ : زٌن العابدٌن بمالى  توصٌة بس -  2699

 115513برلم       21101122

زٌن العابدٌن بمالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن سٌلن تراست براٌفٌت اٌكوتى كوبراتى ٌو ، تارٌخ :  -  2691

 115513برلم       21101122

وسٌم  خان  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة المنتدب ،  -  2690

 115513برلم       21101122تارٌخ : 

تدب ، وسٌم  خان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة المن -  2611

 115513برلم       21101122تارٌخ : 

وسٌم  خان  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة المنتدب ،  -  2611

 115513برلم       21101122تارٌخ : 

 محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة المنتدب ، وسٌم  خان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم -  2612

 115513برلم       21101122تارٌخ : 

وسٌم  خان  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة المنتدب ،  -  2613

 115513برلم       21101122تارٌخ : 

مة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة المنتدب ، وسٌم  خان  شركة مساه -  2614

 115513برلم       21101122تارٌخ : 

دمحم محمود دمحم لندٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة  -  2615

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 

دمحم محمود دمحم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة  -  2616

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 

السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة  دمحم محمود دمحم لندٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله -  2619

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 

دمحم محمود دمحم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة  -  2611

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 

دمحم محمود دمحم لندٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة  -  2610

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 
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مجلس ادارة  دمحم محمود دمحم لندٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو -  2601

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 

دمحم محمود دمحم لندٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة  -  2601

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 

مة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة دمحم محمود دمحم لندٌل  شركة مساه -  2602

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 

نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو  -  2603

 115513برلم       21101122خ : مجلس ادارة المنتدب ، تارٌ

نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو  -  2604

 115513برلم       21101122مجلس ادارة المنتدب ، تارٌخ : 

دارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ا -  2605

 115513برلم       21101122مجلس ادارة المنتدب ، تارٌخ : 

نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو  -  2606

 115513برلم       21101122مجلس ادارة المنتدب ، تارٌخ : 

نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو  -  2609

 115513برلم       21101122مجلس ادارة المنتدب ، تارٌخ : 

ماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول است -  2601

 115513برلم       21101122مجلس ادارة المنتدب ، تارٌخ : 

زٌن العابدٌن بمالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة  -  2600

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 

زٌن العابدٌن بمالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة  -  2911

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 

ادارة  زٌن العابدٌن بمالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس -  2911

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 

زٌن العابدٌن بمالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة  -  2912

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو  نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  توصٌة بسٌطة  -  2913

 115513برلم       21101122مجلس ادارة المنتدب ، تارٌخ : 

نهاد عزت دمحم حسٌن الرشٌدى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو  -  2914

 115513برلم       21101122: مجلس ادارة المنتدب ، تارٌخ 

وسٌم  خان  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة المنتدب ،  -  2915

 115513برلم       21101122تارٌخ : 

 لندٌل عضو مجلس ادارة المنتدب ، وسٌم  خان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم -  2916

 115513برلم       21101122تارٌخ : 

زٌن العابدٌن بمالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة  -  2919

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

زٌن العابدٌن بمالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة  -  2911

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 

ضو مجلس ادارة زٌن العابدٌن بمالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل ع -  2910

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 

زٌن العابدٌن بمالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استماله السٌد/دمحم محمود دمحم لندٌل عضو مجلس ادارة  -  2911

 115513برلم       21101122المنتدب ، تارٌخ : 

بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : نادٌة عبدالسالم عز الرجال  توصٌة  -  2911

 300152برلم       21101122

نادٌة عبدالسالم عز الرجال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2912

 300152برلم       21101122

    21101122ٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ : سمٌر عباس دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  شر -  2913

 300152برلم   

    21101122سمٌر عباس دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  2914

 300152برلم   

وشرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ، فوزى عبد الحكٌم عبد السالم جمٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  2915

 300152برلم       21101122تارٌخ : 

فوزى عبد الحكٌم عبد السالم جمٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفته من متضامن الى موصى ،  -  2916

 300152برلم       21101122تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ : نادٌة عبدالسالم عز الرجال  تو -  2919

 300152برلم       21101122

نادٌة عبدالسالم عز الرجال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  2911

 300152برلم       21101122

    21101122بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  سمٌر عباس دمحم حسن  توصٌة -  2910

 300152برلم   

    21101122سمٌر عباس دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، تارٌخ :  -  2921

 300152برلم   

صٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ، فوزى عبد الحكٌم عبد السالم جمٌل  تو -  2921

 300152برلم       21101122تارٌخ : 

فوزى عبد الحكٌم عبد السالم جمٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من موصٌه الى متضامنه ،  -  2922

 300152برلم       21101122تارٌخ : 

بدالسالم عز الرجال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح/ االدارة و التولٌع نادٌة ع -  2923

للمتضامنٌن فوزى عبدالحكٌم عبدالسالم و نادٌة عبدالسالم عز الرجال مجتمعٌن او منفردٌن و التولٌع امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه و 

امام الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لهما اتلحك صرؾ الشٌكات الخاص بالشركة الؽٌر حكومٌه و البنون و تمثٌل الشركة 

 300152برلم       21101122مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

نادٌة عبدالسالم عز الرجال  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح/ االدارة و التولٌع  -  2924

ى عبدالحكٌم عبدالسالم و نادٌة عبدالسالم عز الرجال مجتمعٌن او منفردٌن و التولٌع امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه و للمتضامنٌن فوز
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الؽٌر حكومٌه و البنون و تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لهما اتلحك صرؾ الشٌكات الخاص بالشركة 

 300152برلم       21101122مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

سمٌر عباس دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح/ االدارة و التولٌع للمتضامنٌن  -  2925

فوزى عبدالحكٌم عبدالسالم و نادٌة عبدالسالم عز الرجال مجتمعٌن او منفردٌن و التولٌع امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه و الؽٌر 

ٌه و البنون و تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لهما اتلحك صرؾ الشٌكات الخاص بالشركة مجتمعٌن حكوم

 300152برلم       21101122او منفردٌن ، تارٌخ : 

تولٌع للمتضامنٌن سمٌر عباس دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح/ االدارة و ال -  2926

فوزى عبدالحكٌم عبدالسالم و نادٌة عبدالسالم عز الرجال مجتمعٌن او منفردٌن و التولٌع امام جمٌع الهٌئات الحكومٌه و الؽٌر 

حكومٌه و البنون و تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لهما اتلحك صرؾ الشٌكات الخاص بالشركة مجتمعٌن 

 300152برلم       21101122ٌن ، تارٌخ : او منفرد

فوزى عبد الحكٌم عبد السالم جمٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح/ االدارة  -  2929

امام جمٌع الهٌئات و التولٌع للمتضامنٌن فوزى عبدالحكٌم عبدالسالم و نادٌة عبدالسالم عز الرجال مجتمعٌن او منفردٌن و التولٌع 

الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و البنون و تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و لهما اتلحك صرؾ الشٌكات الخاص 

 300152برلم       21101122بالشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح/ االدارة فوزى عبد الحكٌم عبد السالم جمٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  2921

و التولٌع للمتضامنٌن فوزى عبدالحكٌم عبدالسالم و نادٌة عبدالسالم عز الرجال مجتمعٌن او منفردٌن و التولٌع امام جمٌع الهٌئات 

ٌه و لهما اتلحك صرؾ الشٌكات الخاص الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و البنون و تمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكوم

 300152برلم       21101122بالشركة مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

بدال من السٌدة االستاذة /  -جمال دمحم عبدالعزٌز نجم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنن العربى االفرٌمى الدولى  -  2920

 121116 برلم      21101122مى ابوالنجا ، تارٌخ : 

بدال من السٌدة االستاذة /  -جمال دمحم عبدالعزٌز نجم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنن العربى االفرٌمى الدولى  -  2931

 121116برلم       21101122مى ابوالنجا ، تارٌخ : 

بدال من السٌدة االستاذة /  -مى الدولى جمال دمحم عبدالعزٌز نجم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنن العربى االفرٌ -  2931

 121116برلم       21101122مى ابوالنجا ، تارٌخ : 

بدال من السٌدة االستاذة /  -هشام عبدالرزاق الرزولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنن العربى االفرٌمى الدولى  -  2932

 121116برلم       21101122مى ابوالنجا ، تارٌخ : 

بدال من السٌدة االستاذة /  -هشام عبدالرزاق الرزولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنن العربى االفرٌمى الدولى  -  2933

 121116برلم       21101122مى ابوالنجا ، تارٌخ : 

ال من السٌدة االستاذة / بد -هشام عبدالرزاق الرزولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنن العربى االفرٌمى الدولى  -  2934

 121116برلم       21101122مى ابوالنجا ، تارٌخ : 

ممثال للهٌئة العامة لالستثمار  -جمال دمحم عبدالعزٌز نجم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنن العربى االفرٌمى  -  2935

 121116برلم       21101122بدال من السٌد / مشعل دمحم الحماد ، تارٌخ :  -بدولة الكوٌت 

ممثال للهٌئة العامة لالستثمار  -جمال دمحم عبدالعزٌز نجم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنن العربى االفرٌمى  -  2936

 121116برلم       21101122بدال من السٌد / مشعل دمحم الحماد ، تارٌخ :  -بدولة الكوٌت 

ممثال للهٌئة العامة لالستثمار  -جمال دمحم عبدالعزٌز نجم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنن العربى االفرٌمى  -  2939

 121116برلم       21101122بدال من السٌد / مشعل دمحم الحماد ، تارٌخ :  -بدولة الكوٌت 

ممثال للهٌئة العامة لالستثمار  -ارة  البنن العربى االفرٌمى هشام عبدالرزاق الرزولى  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  2931

 121116برلم       21101122بدال من السٌد / مشعل دمحم الحماد ، تارٌخ :  -بدولة الكوٌت 
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 264 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ر ممثال للهٌئة العامة لالستثما -هشام عبدالرزاق الرزولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنن العربى االفرٌمى  -  2930

 121116برلم       21101122بدال من السٌد / مشعل دمحم الحماد ، تارٌخ :  -بدولة الكوٌت 

ممثال للهٌئة العامة لالستثمار  -هشام عبدالرزاق الرزولى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنن العربى االفرٌمى  -  2941

 121116برلم       21101122:  بدال من السٌد / مشعل دمحم الحماد ، تارٌخ -بدولة الكوٌت 

برلم       21101125محمود فوزى شرؾ سلطان  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  2941

01111 

برلم       21101125محمود فوزى شرؾ سلطان  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  2942

01111 

د محروس عباس ابو ابو حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  والعضو المنتدب ، تارٌخ : احم -  2943

 01111برلم       21101125

احمد محروس عباس ابو ابو حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  2944

 01111برلم       21101125

 01111برلم       21101125سمٌر محمود عبدهللا  شركة مساهمة  عضو منتخب  والعضو المنتدب ، تارٌخ : دمحم  -  2945

 01111برلم       21101125دمحم سمٌر محمود عبدهللا  شركة مساهمة  عضو منتخب  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  2946

برلم       21101125ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  ٌحٌى احمد عبدالفتاح عٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس -  2949

01111 

برلم       21101125ٌحٌى احمد عبدالفتاح عٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  2941

01111 

 01111برلم       21101125احمد سعٌد دمحم فهمى  شركة مساهمة  عضو منتخب  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  2940

 01111برلم       21101125احمد سعٌد دمحم فهمى  شركة مساهمة  عضو منتخب  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  2951

 01111برلم       21101125عاطؾ على دمحم عبدهللا  شركة مساهمة  تحمٌل  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  2951

 01111برلم       21101125ة مساهمة  تحمٌل  والعضو المنتدب ، تارٌخ : عاطؾ على دمحم عبدهللا  شرك -  2952

برلم       21101125محمود فوزى شرؾ سلطان  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  2953

01111 

برلم       21101125بٌه ، تارٌخ : محمود فوزى شرؾ سلطان  شركة مساهمة  عضو ؼٌر متفرغ  رئٌس اللجنه النما -  2954

01111 

احمد محروس عباس ابو ابو حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  2955

 01111برلم       21101125

لجنه النمابٌه ، تارٌخ : احمد محروس عباس ابو ابو حسٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة ؼٌر متفرغ  رئٌس ال -  2956

 01111برلم       21101125

 01111برلم       21101125دمحم سمٌر محمود عبدهللا  شركة مساهمة  عضو منتخب  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  2959

 01111برلم       21101125دمحم سمٌر محمود عبدهللا  شركة مساهمة  عضو منتخب  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  2951

برلم       21101125ٌحٌى احمد عبدالفتاح عٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  2950

01111 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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برلم       21101125ٌحٌى احمد عبدالفتاح عٌش  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  2961

01111 

 01111برلم       21101125احمد سعٌد دمحم فهمى  شركة مساهمة  عضو منتخب  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  2961

 01111برلم       21101125احمد سعٌد دمحم فهمى  شركة مساهمة  عضو منتخب  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  2962

 01111برلم       21101125ساهمة  تحمٌل  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ : عاطؾ على دمحم عبدهللا  شركة م -  2963

 01111برلم       21101125عاطؾ على دمحم عبدهللا  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس اللجنه النمابٌه ، تارٌخ :  -  2964

عبدالؽفار سلٌمان عبدالؽفار خلٌفه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ،  -  2965

 312115برلم       21101125تارٌخ : 

عبدالؽفار سلٌمان عبدالؽفار خلٌفه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ،  -  2966

 312115برلم       21101125خ : تارٌ

عبدالؽفار سلٌمان عبدالؽفار خلٌفه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم سلٌمان عبد الؽفار خلٌفه  -  2969

الؽٌر ،  فمط الؼٌر وله جمٌع حموق االداره من تولٌع العمد واستالم وصرؾ الشٌكات والرهن والمرض باسم الشركه وله حك توكٌل

 312115برلم       21101125تارٌخ : 

عبدالؽفار سلٌمان عبدالؽفار خلٌفه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم سلٌمان عبد الؽفار خلٌفه  -  2961

وله حك توكٌل الؽٌر ،  فمط الؼٌر وله جمٌع حموق االداره من تولٌع العمد واستالم وصرؾ الشٌكات والرهن والمرض باسم الشركه

 312115برلم       21101125تارٌخ : 

دمحم عبد الحمٌد عبد الؽنى مسلم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعٌٌنه مدٌر مسئول للشركة بدال من السٌد / سعٌد عبد الجواد  -  2960

 340011برلم       21101125ابراهٌم ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعٌٌنه مدٌر مسئول للشركة بدال من السٌد / سعٌد عبد الجواد  دمحم عبد الحمٌد عبد الؽنى مسلم  -  2991

 340011برلم       21101125ابراهٌم ، تارٌخ : 

وائل ٌحًٌ حسٌن لبٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرؾ االول الدكتور وائل ٌحٌى حسٌن  -  2991

 311403برلم       21101125لبٌب ، تارٌخ : 

صفوت فإاد شنودة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر الشركة فى عاللتها مع الؽٌر ولة فى هذا الصدد اوسع  -  2992

السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العمود والمعامالت الداخلٌة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء 

كة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكؤفاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة ومستخدمى الشر

التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولة شراء جمٌع المواد 

 293446برلم       21101125اض بطرٌك ، تارٌخ : والمهمات والبضائع والمنموالت وااللتر

صفوت فإاد شنودة  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  االعتمادات اما المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون  -  2993

ٌجوز اجراإها والممشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى فال 

االبناء على لرار جماعى من الشركاء وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركه اال اذا ولعه المدٌر او ؼٌره من العاملٌن مشفوعا بالصفه 

البٌع و التنازل  للنفس وللؽٌر وتوكٌل الؽٌر للبٌع  والتنازل للنفس والؽٌر وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها مع  1التى ٌتعامل بها  

 293446برلم       21101125، تارٌخ :  2111لسنة  16اعاة لرار وزٌر االستثمار رلم مر

دمحم محمود امٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدرة والتولٌع لتصبح / موكلة للطرفٌن االول والثانى  -  2994

الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض 

منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 

ى الشٌكات وفتح االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل معع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع و التولٌع عل

 414919برلم       21101125وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج ، تارٌخ : 
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دمحم محمود امٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  عن راس المال وابرام العمود مع البنون من تسهٌالت ائتمانٌة وسحب و  -  2995

وكافة صور التعامل االخرى مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن  لروض وؼٌرها و سحب مستندات استٌراد

اؼراضها ولهم الحك فى التولٌع على عمود الشراء و االلتراض لالراضى والسٌارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة اما بالنسبة 

الول منفردا او لبالى الشركاء جمٌعا مجتمعٌن للرهن او  البٌع الصول الشركة وممتلكاتها من عمارات فتكون من حك الشرٌن ا

 414919برلم       21101125وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ، تارٌخ : 

دمحم محمود امٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وعمال وموظفٌن ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك  -  2996

لمبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى لبض ودفع ا

برلم       21101125تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

414919 

عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون لوكسمبورج فٌنانس  حسن دمحم الشافعى -  2999

 365951برلم       21101125اس اٌه ، تارٌخ : 

حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون لوكسمبورج فٌنانس  -  2991

 365951برلم       21101125خ : اس اٌه ، تارٌ

اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون لوكسمبورج  -  2990

 365951برلم       21101125فٌنانس اس اٌه ، تارٌخ : 

ذى ممثال عن شركة فٌون لوكسمبورج اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌ -  2911

 365951برلم       21101125فٌنانس اس اٌه ، تارٌخ : 

اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون لوكسمبورج فٌنانس اس اٌه  -  2911

 365951برلم       21101125، تارٌخ : 

مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون لوكسمبورج فٌنانس اس اٌه  اندرو سكوت كٌمب  شركة -  2912

 365951برلم       21101125، تارٌخ : 

فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون لوكسمبورج فٌنانس اس اٌه ، تارٌخ  -  2913

 365951برلم       21101125: 

فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون لوكسمبورج فٌنانس اس اٌه ، تارٌخ  -  2914

 365951برلم       21101125: 

جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون  -  2915

 365951برلم       21101125س اس اٌه ، تارٌخ : لوكسمبورج فٌنان

جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون  -  2916

 365951برلم       21101125لوكسمبورج فٌنانس اس اٌه ، تارٌخ : 

برلم       21101125عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  -  2919

365951 

برلم       21101125حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  2911

365951 

برلم       21101125ٌخ : اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تار -  2910

365951 

برلم       21101125اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  2901

365951 
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 365951برلم       21101125اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  2901

 365951برلم       21101125و سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ : اندر -  2902

 365951برلم       21101125فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  2903

 365951برلم       21101125فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  2904

برلم       21101125جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  2905

365951 

برلم       21101125كة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ : جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شر -  2906

365951 

حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون لوكسمبروج  -  2909

 365951برلم       21101125فاٌنانس اس اٌه ، تارٌخ : 

افعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون لوكسمبروج حسن دمحم الش -  2901

 365951برلم       21101125فاٌنانس اس اٌه ، تارٌخ : 

اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون لوكسمبروج  -  2900

 365951برلم       21101125تارٌخ :  فاٌنانس اس اٌه ،

اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون لوكسمبروج  -  2111

 365951برلم       21101125فاٌنانس اس اٌه ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة فٌون لوكسمبروج فاٌنانس اس اٌه اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى  -  2111

 365951برلم       21101125، تارٌخ : 

اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون لوكسمبروج فاٌنانس اس اٌه  -  2112

 365951برلم       21101125، تارٌخ : 

ة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون لوكسمبروج فاٌنانس اس اٌه ، فنشنزو نشى  شركة مساهم -  2113

 365951برلم       21101125تارٌخ : 

فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون لوكسمبروج فاٌنانس اس اٌه ،  -  2114

 365951برلم       21101125تارٌخ : 

جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة فٌون  -  2115

 365951برلم       21101125لوكسمبروج فاٌنانس اس اٌه ، تارٌخ : 

فٌون جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ممثال عن شركة  -  2116

 365951برلم       21101125لوكسمبروج فاٌنانس اس اٌه ، تارٌخ : 

حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ممثال عن شركة فٌون لوكسمبورج  -  2119

الالزمة لتمثٌل وادارة الشركة وكافة كافة الصالحٌات والسلطات  -1الموافمة على منحة الصالحٌات التالٌة /  -فٌنانس اس اٌه 

البٌع والشراء والرهن سواء العمارى او  -اعمالها والتزاماتها واصولها سواء فى مصر او خارجها والتعامل باسمها بما فى ذلن ا

وشطبة  المحل التجارى او الرهن التجارى او اٌة رهون اخرى وشطب الرهن والحوالة والمبادلة والمماٌضة واخذ حك االمتٌاز

 365951برلم       21101125والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة ، تارٌخ : 

حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ممثال عن شركة فٌون لوكسمبورج  -  2111

كافة الصالحٌات والسلطات الالزمة لتمثٌل وادارة الشركة وكافة  -1صالحٌات التالٌة / الموافمة على منحة ال -فٌنانس اس اٌه 

البٌع والشراء والرهن سواء العمارى او  -اعمالها والتزاماتها واصولها سواء فى مصر او خارجها والتعامل باسمها بما فى ذلن ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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والحوالة والمبادلة والمماٌضة واخذ حك االمتٌاز وشطبة المحل التجارى او الرهن التجارى او اٌة رهون اخرى وشطب الرهن 

 365951برلم       21101125والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة ، تارٌخ : 

اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ممثال عن شركة فٌون  -  2110

كافة الصالحٌات والسلطات الالزمة لتمثٌل وادارة الشركة  -1الموافمة على منحة الصالحٌات التالٌة /  -كسمبورج فٌنانس اس اٌه لو

البٌع والشراء والرهن سواء العمارى  -وكافة اعمالها والتزاماتها واصولها سواء فى مصر او خارجها والتعامل باسمها بما فى ذلن ا

و الرهن التجارى او اٌة رهون اخرى وشطب الرهن والحوالة والمبادلة والمماٌضة واخذ حك االمتٌاز وشطبة او المحل التجارى ا

 365951برلم       21101125والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة ، تارٌخ : 

ادارة  والعضو المنتدب ممثال عن شركة فٌون  اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس -  2111

كافة الصالحٌات والسلطات الالزمة لتمثٌل وادارة الشركة  -1الموافمة على منحة الصالحٌات التالٌة /  -لوكسمبورج فٌنانس اس اٌه 

لشراء والرهن سواء العمارى البٌع وا -وكافة اعمالها والتزاماتها واصولها سواء فى مصر او خارجها والتعامل باسمها بما فى ذلن ا

او المحل التجارى او الرهن التجارى او اٌة رهون اخرى وشطب الرهن والحوالة والمبادلة والمماٌضة واخذ حك االمتٌاز وشطبة 

 365951برلم       21101125والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة ، تارٌخ : 

و سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ممثال عن شركة فٌون لوكسمبورج فٌنانس اندر -  2111

كافة الصالحٌات والسلطات الالزمة لتمثٌل وادارة الشركة وكافة اعمالها  -1الموافمة على منحة الصالحٌات التالٌة /  -اس اٌه 

البٌع والشراء والرهن سواء العمارى او المحل  -تعامل باسمها بما فى ذلن اوالتزاماتها واصولها سواء فى مصر او خارجها وال

التجارى او الرهن التجارى او اٌة رهون اخرى وشطب الرهن والحوالة والمبادلة والمماٌضة واخذ حك االمتٌاز وشطبة والتولٌع 

 365951برلم       21101125نٌابة عن الشركة على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة ، تارٌخ : 

اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ممثال عن شركة فٌون لوكسمبورج فٌنانس  -  2112

كافة الصالحٌات والسلطات الالزمة لتمثٌل وادارة الشركة وكافة اعمالها  -1الموافمة على منحة الصالحٌات التالٌة /  -اس اٌه 

البٌع والشراء والرهن سواء العمارى او المحل  -ا واصولها سواء فى مصر او خارجها والتعامل باسمها بما فى ذلن اوالتزاماته

التجارى او الرهن التجارى او اٌة رهون اخرى وشطب الرهن والحوالة والمبادلة والمماٌضة واخذ حك االمتٌاز وشطبة والتولٌع 

 365951برلم       21101125االبتدائٌة والنهائٌة ، تارٌخ :  نٌابة عن الشركة على كافة انواع العمود

 -فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ممثال عن شركة فٌون لوكسمبورج فٌنانس اس اٌه  -  2113

شركة وكافة اعمالها والتزاماتها كافة الصالحٌات والسلطات الالزمة لتمثٌل وادارة ال -1الموافمة على منحة الصالحٌات التالٌة / 

البٌع والشراء والرهن سواء العمارى او المحل التجارى او  -واصولها سواء فى مصر او خارجها والتعامل باسمها بما فى ذلن ا

 الرهن التجارى او اٌة رهون اخرى وشطب الرهن والحوالة والمبادلة والمماٌضة واخذ حك االمتٌاز وشطبة والتولٌع نٌابة عن

 365951برلم       21101125الشركة على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة ، تارٌخ : 

 -فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ممثال عن شركة فٌون لوكسمبورج فٌنانس اس اٌه  -  2114

لطات الالزمة لتمثٌل وادارة الشركة وكافة اعمالها والتزاماتها كافة الصالحٌات والس -1الموافمة على منحة الصالحٌات التالٌة / 

البٌع والشراء والرهن سواء العمارى او المحل التجارى او  -واصولها سواء فى مصر او خارجها والتعامل باسمها بما فى ذلن ا

متٌاز وشطبة والتولٌع نٌابة عن الرهن التجارى او اٌة رهون اخرى وشطب الرهن والحوالة والمبادلة والمماٌضة واخذ حك اال

 365951برلم       21101125الشركة على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة ، تارٌخ : 

جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ممثال عن شركة فٌون  -  2115

كافة الصالحٌات والسلطات الالزمة لتمثٌل وادارة الشركة  -1ة على منحة الصالحٌات التالٌة / الموافم -لوكسمبورج فٌنانس اس اٌه 

البٌع والشراء والرهن سواء العمارى  -وكافة اعمالها والتزاماتها واصولها سواء فى مصر او خارجها والتعامل باسمها بما فى ذلن ا

ى وشطب الرهن والحوالة والمبادلة والمماٌضة واخذ حك االمتٌاز وشطبة او المحل التجارى او الرهن التجارى او اٌة رهون اخر

 365951برلم       21101125والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة ، تارٌخ : 

ممثال عن شركة فٌون  جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب -  2116

كافة الصالحٌات والسلطات الالزمة لتمثٌل وادارة الشركة  -1الموافمة على منحة الصالحٌات التالٌة /  -لوكسمبورج فٌنانس اس اٌه 

ارى البٌع والشراء والرهن سواء العم -وكافة اعمالها والتزاماتها واصولها سواء فى مصر او خارجها والتعامل باسمها بما فى ذلن ا

او المحل التجارى او الرهن التجارى او اٌة رهون اخرى وشطب الرهن والحوالة والمبادلة والمماٌضة واخذ حك االمتٌاز وشطبة 

 365951برلم       21101125والتولٌع نٌابة عن الشركة على كافة انواع العمود االبتدائٌة والنهائٌة ، تارٌخ : 
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 260 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالتفالٌات والمستندات او االلتزامات الخاصة بما   حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد -  2119

البٌع والشراء والرهن وشطب الرهن والحوالة  -سبك لكافة العمارات والمن لوالت واالصول المادٌة والمعنوٌة اٌا كان نوعها ب

تى تملن الشركة اى حصص او تساهم فى راس مالها واجراء والمبادلة لكافة مساهمات الشركة ومدٌونٌاتها فى اى من الشركات ال

كفالة وضمان الؽٌر والشركات التابعة والتولٌع على عمود الكفالة  -اى تصرؾ لانونى اخر ٌراة ضرورٌا ٌتلك بتلن المساهمات ج

 365951برلم       21101125التعامل مع البنون والمصارؾ بكافة صور التعامل وفتح ، تارٌخ :  -والضمان د

حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالتفالٌات والمستندات او االلتزامات الخاصة بما  -  2111

البٌع والشراء والرهن وشطب الرهن والحوالة  -سبك لكافة العمارات والمن لوالت واالصول المادٌة والمعنوٌة اٌا كان نوعها ب

ات الشركة ومدٌونٌاتها فى اى من الشركات التى تملن الشركة اى حصص او تساهم فى راس مالها واجراء والمبادلة لكافة مساهم

كفالة وضمان الؽٌر والشركات التابعة والتولٌع على عمود الكفالة  -اى تصرؾ لانونى اخر ٌراة ضرورٌا ٌتلك بتلن المساهمات ج

 365951برلم       21101125لتعامل وفتح ، تارٌخ : التعامل مع البنون والمصارؾ بكافة صور ا -والضمان د

اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالتفالٌات والمستندات او االلتزامات الخاصة بما  -  2110

شطب الرهن والحوالة البٌع والشراء والرهن و -سبك لكافة العمارات والمن لوالت واالصول المادٌة والمعنوٌة اٌا كان نوعها ب

والمبادلة لكافة مساهمات الشركة ومدٌونٌاتها فى اى من الشركات التى تملن الشركة اى حصص او تساهم فى راس مالها واجراء 

كفالة وضمان الؽٌر والشركات التابعة والتولٌع على عمود الكفالة  -اى تصرؾ لانونى اخر ٌراة ضرورٌا ٌتلك بتلن المساهمات ج

 365951برلم       21101125التعامل مع البنون والمصارؾ بكافة صور التعامل وفتح ، تارٌخ :  -والضمان د

اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالتفالٌات والمستندات او االلتزامات الخاصة بما  -  2121

البٌع والشراء والرهن وشطب الرهن والحوالة  -اٌا كان نوعها ب سبك لكافة العمارات والمن لوالت واالصول المادٌة والمعنوٌة

والمبادلة لكافة مساهمات الشركة ومدٌونٌاتها فى اى من الشركات التى تملن الشركة اى حصص او تساهم فى راس مالها واجراء 

ابعة والتولٌع على عمود الكفالة كفالة وضمان الؽٌر والشركات الت -اى تصرؾ لانونى اخر ٌراة ضرورٌا ٌتلك بتلن المساهمات ج

 365951برلم       21101125التعامل مع البنون والمصارؾ بكافة صور التعامل وفتح ، تارٌخ :  -والضمان د

اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واالتفالٌات والمستندات او االلتزامات الخاصة بما سبك لكافة  -  2121

البٌع والشراء والرهن وشطب الرهن والحوالة والمبادلة لكافة  -لوالت واالصول المادٌة والمعنوٌة اٌا كان نوعها بالعمارات والمن 

مساهمات الشركة ومدٌونٌاتها فى اى من الشركات التى تملن الشركة اى حصص او تساهم فى راس مالها واجراء اى تصرؾ 

 -كفالة وضمان الؽٌر والشركات التابعة والتولٌع على عمود الكفالة والضمان د -لانونى اخر ٌراة ضرورٌا ٌتلك بتلن المساهمات ج

 365951برلم       21101125التعامل مع البنون والمصارؾ بكافة صور التعامل وفتح ، تارٌخ : 

ة بما سبك لكافة اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واالتفالٌات والمستندات او االلتزامات الخاص -  2122

البٌع والشراء والرهن وشطب الرهن والحوالة والمبادلة لكافة  -العمارات والمن لوالت واالصول المادٌة والمعنوٌة اٌا كان نوعها ب

مساهمات الشركة ومدٌونٌاتها فى اى من الشركات التى تملن الشركة اى حصص او تساهم فى راس مالها واجراء اى تصرؾ 

 -كفالة وضمان الؽٌر والشركات التابعة والتولٌع على عمود الكفالة والضمان د -ة ضرورٌا ٌتلك بتلن المساهمات جلانونى اخر ٌرا

 365951برلم       21101125التعامل مع البنون والمصارؾ بكافة صور التعامل وفتح ، تارٌخ : 

فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالتفالٌات والمستندات او االلتزامات الخاصة بما سبك لكافة العمارات  -  2123

البٌع والشراء والرهن وشطب الرهن والحوالة والمبادلة لكافة مساهمات  -والمن لوالت واالصول المادٌة والمعنوٌة اٌا كان نوعها ب

ى اى من الشركات التى تملن الشركة اى حصص او تساهم فى راس مالها واجراء اى تصرؾ لانونى اخر الشركة ومدٌونٌاتها ف

التعامل مع  -كفالة وضمان الؽٌر والشركات التابعة والتولٌع على عمود الكفالة والضمان د -ٌراة ضرورٌا ٌتلك بتلن المساهمات ج

 365951برلم       21101125البنون والمصارؾ بكافة صور التعامل وفتح ، تارٌخ : 

فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالتفالٌات والمستندات او االلتزامات الخاصة بما سبك لكافة العمارات  -  2124

همات البٌع والشراء والرهن وشطب الرهن والحوالة والمبادلة لكافة مسا -والمن لوالت واالصول المادٌة والمعنوٌة اٌا كان نوعها ب

الشركة ومدٌونٌاتها فى اى من الشركات التى تملن الشركة اى حصص او تساهم فى راس مالها واجراء اى تصرؾ لانونى اخر 

التعامل مع  -كفالة وضمان الؽٌر والشركات التابعة والتولٌع على عمود الكفالة والضمان د -ٌراة ضرورٌا ٌتلك بتلن المساهمات ج

 365951برلم       21101125التعامل وفتح ، تارٌخ :  البنون والمصارؾ بكافة صور

جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  واالتفالٌات والمستندات او االلتزامات الخاصة  -  2125

اء والرهن وشطب الرهن والحوالة البٌع والشر -بما سبك لكافة العمارات والمن لوالت واالصول المادٌة والمعنوٌة اٌا كان نوعها ب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والمبادلة لكافة مساهمات الشركة ومدٌونٌاتها فى اى من الشركات التى تملن الشركة اى حصص او تساهم فى راس مالها واجراء 

ة كفالة وضمان الؽٌر والشركات التابعة والتولٌع على عمود الكفال -اى تصرؾ لانونى اخر ٌراة ضرورٌا ٌتلك بتلن المساهمات ج

 365951برلم       21101125التعامل مع البنون والمصارؾ بكافة صور التعامل وفتح ، تارٌخ :  -والضمان د

جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  واالتفالٌات والمستندات او االلتزامات الخاصة  -  2126

البٌع والشراء والرهن وشطب الرهن والحوالة  -ول المادٌة والمعنوٌة اٌا كان نوعها ببما سبك لكافة العمارات والمن لوالت واالص

والمبادلة لكافة مساهمات الشركة ومدٌونٌاتها فى اى من الشركات التى تملن الشركة اى حصص او تساهم فى راس مالها واجراء 

ن الؽٌر والشركات التابعة والتولٌع على عمود الكفالة كفالة وضما -اى تصرؾ لانونى اخر ٌراة ضرورٌا ٌتلك بتلن المساهمات ج

 365951برلم       21101125التعامل مع البنون والمصارؾ بكافة صور التعامل وفتح ، تارٌخ :  -والضمان د

ٌع حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحسابات واالعتمادات والسحب واالٌداع والتول -  2129

التولٌع على  -على الشٌكات بدون حد الصى وااللتراض وااللراض بدون حد الصى وتولٌع وتنفٌذ الت ع هدات مالٌة او تامٌنٌة ة

التبرعات التى تموم بها الشركة فى حدود المبالػ المرخص بها من الجمعٌة العامة , لبض المبالػ المستحمة من جمٌع الخزائن 

لشركات وكافة الهٌئات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع على كافة المستندات واالوراق المتعلمة بذلن الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وا

 365951برلم       21101125بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن وحوالة ومبادلة واخذ حك االمتٌاز ، تارٌخ :  -2

الحسابات واالعتمادات والسحب واالٌداع والتولٌع  حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  2121

التولٌع على  -على الشٌكات بدون حد الصى وااللتراض وااللراض بدون حد الصى وتولٌع وتنفٌذ الت ع هدات مالٌة او تامٌنٌة ة

مة من جمٌع الخزائن التبرعات التى تموم بها الشركة فى حدود المبالػ المرخص بها من الجمعٌة العامة , لبض المبالػ المستح

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والشركات وكافة الهٌئات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع على كافة المستندات واالوراق المتعلمة بذلن 

 365951برلم       21101125بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن وحوالة ومبادلة واخذ حك االمتٌاز ، تارٌخ :  -2

نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحسابات واالعتمادات والسحب واالٌداع والتولٌع اسكندر شلبى  -  2120

التولٌع على  -على الشٌكات بدون حد الصى وااللتراض وااللراض بدون حد الصى وتولٌع وتنفٌذ الت ع هدات مالٌة او تامٌنٌة ة

بها من الجمعٌة العامة , لبض المبالػ المستحمة من جمٌع الخزائن  التبرعات التى تموم بها الشركة فى حدود المبالػ المرخص

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والشركات وكافة الهٌئات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع على كافة المستندات واالوراق المتعلمة بذلن 

 365951برلم       21101125بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن وحوالة ومبادلة واخذ حك االمتٌاز ، تارٌخ :  -2

اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحسابات واالعتمادات والسحب واالٌداع والتولٌع  -  2131

التولٌع على  -على الشٌكات بدون حد الصى وااللتراض وااللراض بدون حد الصى وتولٌع وتنفٌذ الت ع هدات مالٌة او تامٌنٌة ة

التى تموم بها الشركة فى حدود المبالػ المرخص بها من الجمعٌة العامة , لبض المبالػ المستحمة من جمٌع الخزائن التبرعات 

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والشركات وكافة الهٌئات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع على كافة المستندات واالوراق المتعلمة بذلن 

 365951برلم       21101125والة ومبادلة واخذ حك االمتٌاز ، تارٌخ : بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن وح -2

اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحسابات واالعتمادات والسحب واالٌداع والتولٌع على  -  2131

التولٌع على  -و تامٌنٌة ةالشٌكات بدون حد الصى وااللتراض وااللراض بدون حد الصى وتولٌع وتنفٌذ الت ع هدات مالٌة ا

التبرعات التى تموم بها الشركة فى حدود المبالػ المرخص بها من الجمعٌة العامة , لبض المبالػ المستحمة من جمٌع الخزائن 

لن الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والشركات وكافة الهٌئات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع على كافة المستندات واالوراق المتعلمة بذ

 365951برلم       21101125بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن وحوالة ومبادلة واخذ حك االمتٌاز ، تارٌخ :  -2

اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الحسابات واالعتمادات والسحب واالٌداع والتولٌع على  -  2132

التولٌع على  -ى وتولٌع وتنفٌذ الت ع هدات مالٌة او تامٌنٌة ةالشٌكات بدون حد الصى وااللتراض وااللراض بدون حد الص

التبرعات التى تموم بها الشركة فى حدود المبالػ المرخص بها من الجمعٌة العامة , لبض المبالػ المستحمة من جمٌع الخزائن 

افة المستندات واالوراق المتعلمة بذلن الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والشركات وكافة الهٌئات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع على ك

 365951برلم       21101125بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن وحوالة ومبادلة واخذ حك االمتٌاز ، تارٌخ :  -2

فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحسابات واالعتمادات والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون  -  2133

التولٌع على التبرعات التى تموم  -اللتراض وااللراض بدون حد الصى وتولٌع وتنفٌذ الت ع هدات مالٌة او تامٌنٌة ةحد الصى وا

بها الشركة فى حدود المبالػ المرخص بها من الجمعٌة العامة , لبض المبالػ المستحمة من جمٌع الخزائن الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 
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بٌع وشراء ورهن  -2والؽٌر حكومٌة والتولٌع على كافة المستندات واالوراق المتعلمة بذلن والشركات وكافة الهٌئات الحكومٌة 

 365951برلم       21101125وشطب الرهن وحوالة ومبادلة واخذ حك االمتٌاز ، تارٌخ : 

على الشٌكات بدون  فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحسابات واالعتمادات والسحب واالٌداع والتولٌع -  2134

التولٌع على التبرعات التى تموم  -حد الصى وااللتراض وااللراض بدون حد الصى وتولٌع وتنفٌذ الت ع هدات مالٌة او تامٌنٌة ة

بها الشركة فى حدود المبالػ المرخص بها من الجمعٌة العامة , لبض المبالػ المستحمة من جمٌع الخزائن الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

بٌع وشراء ورهن  -2ركات وكافة الهٌئات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع على كافة المستندات واالوراق المتعلمة بذلن والش

 365951برلم       21101125وشطب الرهن وحوالة ومبادلة واخذ حك االمتٌاز ، تارٌخ : 

ادارة  الحسابات واالعتمادات والسحب واالٌداع جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس  -  2135

 -والتولٌع على الشٌكات بدون حد الصى وااللتراض وااللراض بدون حد الصى وتولٌع وتنفٌذ الت ع هدات مالٌة او تامٌنٌة ة

المستحمة من جمٌع التولٌع على التبرعات التى تموم بها الشركة فى حدود المبالػ المرخص بها من الجمعٌة العامة , لبض المبالػ 

الخزائن الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والشركات وكافة الهٌئات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع على كافة المستندات واالوراق 

 365951برلم       21101125بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن وحوالة ومبادلة واخذ حك االمتٌاز ، تارٌخ :  -2المتعلمة بذلن 

ند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  الحسابات واالعتمادات والسحب واالٌداع جٌربرا -  2136

 -والتولٌع على الشٌكات بدون حد الصى وااللتراض وااللراض بدون حد الصى وتولٌع وتنفٌذ الت ع هدات مالٌة او تامٌنٌة ة

المبالػ المرخص بها من الجمعٌة العامة , لبض المبالػ المستحمة من جمٌع  التولٌع على التبرعات التى تموم بها الشركة فى حدود

الخزائن الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والشركات وكافة الهٌئات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع على كافة المستندات واالوراق 

 365951برلم       21101125ز ، تارٌخ : بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن وحوالة ومبادلة واخذ حك االمتٌا -2المتعلمة بذلن 

حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وشطبة لالوراق المالٌة واالسهم والسندات وصرؾ  -  2139

انهاء تاسٌس و -3كوبوناتها وارباحها واالكتتاب باسم الشركة واخذ واعطاء الضمانات والمستندات المعنٌة وزٌادتها وتخفٌضها 

وتعدٌل ا النظمة االساسٌة للشركات او التخارج منها وتعدٌل نظامها ومجلس ادارتها ومساهمٌها وتمثٌل الشركة فى مجلس ادارات 

 -4تلن الشركات والتولٌع على عمود تاسٌسها وحضور الجمعٌات العامة والتصوٌت نٌابة عن الشركة سواء داخل مصر او خارجها 

 365951برلم       21101125ان فى التحالفات وتحدٌد حصة الشركة للمساهمة ، تارٌخ : تكوٌن وتاسٌس او االشنر

حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وشطبة لالوراق المالٌة واالسهم والسندات وصرؾ  -  2131

تاسٌس وانهاء  -3ندات المعنٌة وزٌادتها وتخفٌضها كوبوناتها وارباحها واالكتتاب باسم الشركة واخذ واعطاء الضمانات والمست

وتعدٌل ا النظمة االساسٌة للشركات او التخارج منها وتعدٌل نظامها ومجلس ادارتها ومساهمٌها وتمثٌل الشركة فى مجلس ادارات 

 -4ل مصر او خارجها تلن الشركات والتولٌع على عمود تاسٌسها وحضور الجمعٌات العامة والتصوٌت نٌابة عن الشركة سواء داخ

 365951برلم       21101125تكوٌن وتاسٌس او االشنران فى التحالفات وتحدٌد حصة الشركة للمساهمة ، تارٌخ : 

اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وشطبة لالوراق المالٌة واالسهم والسندات وصرؾ  -  2130

تاسٌس وانهاء  -3باسم الشركة واخذ واعطاء الضمانات والمستندات المعنٌة وزٌادتها وتخفٌضها  كوبوناتها وارباحها واالكتتاب

وتعدٌل ا النظمة االساسٌة للشركات او التخارج منها وتعدٌل نظامها ومجلس ادارتها ومساهمٌها وتمثٌل الشركة فى مجلس ادارات 

 -4العامة والتصوٌت نٌابة عن الشركة سواء داخل مصر او خارجها تلن الشركات والتولٌع على عمود تاسٌسها وحضور الجمعٌات 

 365951برلم       21101125تكوٌن وتاسٌس او االشنران فى التحالفات وتحدٌد حصة الشركة للمساهمة ، تارٌخ : 

لسندات وصرؾ اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وشطبة لالوراق المالٌة واالسهم وا -  2141

تاسٌس وانهاء  -3كوبوناتها وارباحها واالكتتاب باسم الشركة واخذ واعطاء الضمانات والمستندات المعنٌة وزٌادتها وتخفٌضها 

وتعدٌل ا النظمة االساسٌة للشركات او التخارج منها وتعدٌل نظامها ومجلس ادارتها ومساهمٌها وتمثٌل الشركة فى مجلس ادارات 

 -4التولٌع على عمود تاسٌسها وحضور الجمعٌات العامة والتصوٌت نٌابة عن الشركة سواء داخل مصر او خارجها تلن الشركات و

 365951برلم       21101125تكوٌن وتاسٌس او االشنران فى التحالفات وتحدٌد حصة الشركة للمساهمة ، تارٌخ : 

شطبة لالوراق المالٌة واالسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  و -  2141

تاسٌس وانهاء وتعدٌل ا  -3وارباحها واالكتتاب باسم الشركة واخذ واعطاء الضمانات والمستندات المعنٌة وزٌادتها وتخفٌضها 

كة فى مجلس ادارات تلن النظمة االساسٌة للشركات او التخارج منها وتعدٌل نظامها ومجلس ادارتها ومساهمٌها وتمثٌل الشر

 -4الشركات والتولٌع على عمود تاسٌسها وحضور الجمعٌات العامة والتصوٌت نٌابة عن الشركة سواء داخل مصر او خارجها 

 365951برلم       21101125تكوٌن وتاسٌس او االشنران فى التحالفات وتحدٌد حصة الشركة للمساهمة ، تارٌخ : 
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شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وشطبة لالوراق المالٌة واالسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها اندرو سكوت كٌمب   -  2142

تاسٌس وانهاء وتعدٌل ا  -3وارباحها واالكتتاب باسم الشركة واخذ واعطاء الضمانات والمستندات المعنٌة وزٌادتها وتخفٌضها 

س ادارتها ومساهمٌها وتمثٌل الشركة فى مجلس ادارات تلن النظمة االساسٌة للشركات او التخارج منها وتعدٌل نظامها ومجل

 -4الشركات والتولٌع على عمود تاسٌسها وحضور الجمعٌات العامة والتصوٌت نٌابة عن الشركة سواء داخل مصر او خارجها 

 365951برلم       21101125تكوٌن وتاسٌس او االشنران فى التحالفات وتحدٌد حصة الشركة للمساهمة ، تارٌخ : 

فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وشطبة لالوراق المالٌة واالسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وارباحها  -  2143

تاسٌس وانهاء وتعدٌل ا النظمة  -3واالكتتاب باسم الشركة واخذ واعطاء الضمانات والمستندات المعنٌة وزٌادتها وتخفٌضها 

ج منها وتعدٌل نظامها ومجلس ادارتها ومساهمٌها وتمثٌل الشركة فى مجلس ادارات تلن الشركات االساسٌة للشركات او التخار

تكوٌن  -4والتولٌع على عمود تاسٌسها وحضور الجمعٌات العامة والتصوٌت نٌابة عن الشركة سواء داخل مصر او خارجها 

 365951برلم       21101125ٌخ : وتاسٌس او االشنران فى التحالفات وتحدٌد حصة الشركة للمساهمة ، تار

فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وشطبة لالوراق المالٌة واالسهم والسندات وصرؾ كوبوناتها وارباحها  -  2144

تاسٌس وانهاء وتعدٌل ا النظمة  -3واالكتتاب باسم الشركة واخذ واعطاء الضمانات والمستندات المعنٌة وزٌادتها وتخفٌضها 

الساسٌة للشركات او التخارج منها وتعدٌل نظامها ومجلس ادارتها ومساهمٌها وتمثٌل الشركة فى مجلس ادارات تلن الشركات ا

تكوٌن  -4والتولٌع على عمود تاسٌسها وحضور الجمعٌات العامة والتصوٌت نٌابة عن الشركة سواء داخل مصر او خارجها 

 365951برلم       21101125حصة الشركة للمساهمة ، تارٌخ : وتاسٌس او االشنران فى التحالفات وتحدٌد 

جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وشطبة لالوراق المالٌة واالسهم والسندات  -  2145

تاسٌس  -3ٌادتها وتخفٌضها وصرؾ كوبوناتها وارباحها واالكتتاب باسم الشركة واخذ واعطاء الضمانات والمستندات المعنٌة وز

وانهاء وتعدٌل ا النظمة االساسٌة للشركات او التخارج منها وتعدٌل نظامها ومجلس ادارتها ومساهمٌها وتمثٌل الشركة فى مجلس 

ادارات تلن الشركات والتولٌع على عمود تاسٌسها وحضور الجمعٌات العامة والتصوٌت نٌابة عن الشركة سواء داخل مصر او 

 365951برلم       21101125تكوٌن وتاسٌس او االشنران فى التحالفات وتحدٌد حصة الشركة للمساهمة ، تارٌخ :  -4 خارجها

جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وشطبة لالوراق المالٌة واالسهم والسندات  -  2146

تاسٌس  -3الشركة واخذ واعطاء الضمانات والمستندات المعنٌة وزٌادتها وتخفٌضها وصرؾ كوبوناتها وارباحها واالكتتاب باسم 

وانهاء وتعدٌل ا النظمة االساسٌة للشركات او التخارج منها وتعدٌل نظامها ومجلس ادارتها ومساهمٌها وتمثٌل الشركة فى مجلس 

والتصوٌت نٌابة عن الشركة سواء داخل مصر او  ادارات تلن الشركات والتولٌع على عمود تاسٌسها وحضور الجمعٌات العامة

 365951برلم       21101125تكوٌن وتاسٌس او االشنران فى التحالفات وتحدٌد حصة الشركة للمساهمة ، تارٌخ :  -4خارجها 

واالشتران فى حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فٌها وزٌادتها وخفضها او التخارج منها  -  2149

 -6بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن لكافة السٌارات المملوكة للشركة  -5المنالصات والمزاٌدات سواء داخل مصر او خارجها 

تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة داخ ل   جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها امام المضاء وجمٌع لجان 

تعٌٌن وفصل العاملٌن بالشركة  -1منح والؽاء التوكٌالت والتفوٌضات الصادرة عن الشركة  -9الدولى وهٌئات التحكٌم المحلى و

 365951برلم       21101125ومستشارٌها والتولٌع على عمود العمل وشهادات الخبرة واخالء الطرؾ لكافة ، تارٌخ : 

ارة  فٌها وزٌادتها وخفضها او التخارج منها واالشتران فى حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  2141

 -6بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن لكافة السٌارات المملوكة للشركة  -5المنالصات والمزاٌدات سواء داخل مصر او خارجها 

المضاء وجمٌع لجان  تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة داخ ل   جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها امام

تعٌٌن وفصل العاملٌن بالشركة  -1منح والؽاء التوكٌالت والتفوٌضات الصادرة عن الشركة  -9وهٌئات التحكٌم المحلى والدولى 

 365951برلم       21101125ومستشارٌها والتولٌع على عمود العمل وشهادات الخبرة واخالء الطرؾ لكافة ، تارٌخ : 

ى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فٌها وزٌادتها وخفضها او التخارج منها واالشتران اسكندر شلب -  2140

 -6بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن لكافة السٌارات المملوكة للشركة  -5فى المنالصات والمزاٌدات سواء داخل مصر او خارجها 

داخ ل   جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها امام المضاء وجمٌع لجان  تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

تعٌٌن وفصل العاملٌن بالشركة  -1منح والؽاء التوكٌالت والتفوٌضات الصادرة عن الشركة  -9وهٌئات التحكٌم المحلى والدولى 

 365951برلم       21101125ومستشارٌها والتولٌع على عمود العمل وشهادات الخبرة واخالء الطرؾ لكافة ، تارٌخ : 

اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فٌها وزٌادتها وخفضها او التخارج منها واالشتران  -  2151

 -6بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن لكافة السٌارات المملوكة للشركة  -5فى المنالصات والمزاٌدات سواء داخل مصر او خارجها 
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ة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة داخ ل   جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها امام المضاء وجمٌع لجان تمثٌل الشرك

تعٌٌن وفصل العاملٌن بالشركة  -1منح والؽاء التوكٌالت والتفوٌضات الصادرة عن الشركة  -9وهٌئات التحكٌم المحلى والدولى 

 365951برلم       21101125ت الخبرة واخالء الطرؾ لكافة ، تارٌخ : ومستشارٌها والتولٌع على عمود العمل وشهادا

اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فٌها وزٌادتها وخفضها او التخارج منها واالشتران فى  -  2151

 -6ت المملوكة للشركة بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن لكافة السٌارا -5المنالصات والمزاٌدات سواء داخل مصر او خارجها 

تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة داخ ل   جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها امام المضاء وجمٌع لجان 

تعٌٌن وفصل العاملٌن بالشركة  -1منح والؽاء التوكٌالت والتفوٌضات الصادرة عن الشركة  -9وهٌئات التحكٌم المحلى والدولى 

 365951برلم       21101125ا والتولٌع على عمود العمل وشهادات الخبرة واخالء الطرؾ لكافة ، تارٌخ : ومستشارٌه

اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  فٌها وزٌادتها وخفضها او التخارج منها واالشتران فى  -  2152

 -6بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن لكافة السٌارات المملوكة للشركة  -5المنالصات والمزاٌدات سواء داخل مصر او خارجها 

الحكومٌة داخ ل   جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها امام المضاء وجمٌع لجان  تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر

تعٌٌن وفصل العاملٌن بالشركة  -1منح والؽاء التوكٌالت والتفوٌضات الصادرة عن الشركة  -9وهٌئات التحكٌم المحلى والدولى 

 365951برلم       21101125رٌخ : ومستشارٌها والتولٌع على عمود العمل وشهادات الخبرة واخالء الطرؾ لكافة ، تا

فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فٌها وزٌادتها وخفضها او التخارج منها واالشتران فى المنالصات  -  2153

تمثٌل الشركة  -6بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن لكافة السٌارات المملوكة للشركة  -5والمزاٌدات سواء داخل مصر او خارجها 

جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة داخ ل   جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها امام المضاء وجمٌع لجان وهٌئات التحكٌم  امام

تعٌٌن وفصل العاملٌن بالشركة ومستشارٌها  -1منح والؽاء التوكٌالت والتفوٌضات الصادرة عن الشركة  -9المحلى والدولى 

 365951برلم       21101125رة واخالء الطرؾ لكافة ، تارٌخ : والتولٌع على عمود العمل وشهادات الخب

فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  فٌها وزٌادتها وخفضها او التخارج منها واالشتران فى المنالصات  -  2154

تمثٌل الشركة  -6لشركة بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن لكافة السٌارات المملوكة ل -5والمزاٌدات سواء داخل مصر او خارجها 

امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة داخ ل   جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها امام المضاء وجمٌع لجان وهٌئات التحكٌم 

تعٌٌن وفصل العاملٌن بالشركة ومستشارٌها  -1منح والؽاء التوكٌالت والتفوٌضات الصادرة عن الشركة  -9المحلى والدولى 

 365951برلم       21101125لى عمود العمل وشهادات الخبرة واخالء الطرؾ لكافة ، تارٌخ : والتولٌع ع

جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  فٌها وزٌادتها وخفضها او التخارج منها  -  2155

ٌع وشراء ورهن وشطب الرهن لكافة السٌارات المملوكة ب -5واالشتران فى المنالصات والمزاٌدات سواء داخل مصر او خارجها 

تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة داخ ل   جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها امام المضاء  -6للشركة 

تعٌٌن وفصل العاملٌن  -1منح والؽاء التوكٌالت والتفوٌضات الصادرة عن الشركة  -9وجمٌع لجان وهٌئات التحكٌم المحلى والدولى 

 365951برلم       21101125بالشركة ومستشارٌها والتولٌع على عمود العمل وشهادات الخبرة واخالء الطرؾ لكافة ، تارٌخ : 

جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  فٌها وزٌادتها وخفضها او التخارج منها  -  2156

بٌع وشراء ورهن وشطب الرهن لكافة السٌارات المملوكة  -5المنالصات والمزاٌدات سواء داخل مصر او خارجها  واالشتران فى

تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة داخ ل   جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها امام المضاء  -6للشركة 

تعٌٌن وفصل العاملٌن  -1ح والؽاء التوكٌالت والتفوٌضات الصادرة عن الشركة من -9وجمٌع لجان وهٌئات التحكٌم المحلى والدولى 

 365951برلم       21101125بالشركة ومستشارٌها والتولٌع على عمود العمل وشهادات الخبرة واخالء الطرؾ لكافة ، تارٌخ : 

ن بالشركة وكذلن التولٌع على عمود وشهادات حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العاملٌ -  2159

تمثٌل  -0االعارة وعمود االستمدام لكافة العاملٌن والتولٌع بذلن امام التامٌنات االجتماعٌة والشهر العمارى وكافة الجهات المختصة 

االعمال والخاص وٌكون لة الشركة فى كل ما سبك امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة ولطاع 

حك التولٌع  كافة التعالدات سواء كانت محلٌة او خارجٌة والتولٌع على عمود التعدٌل امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة 

 365951برلم       21101125الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة على ان ٌلتزم فى ، تارٌخ : 

مٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العاملٌن بالشركة وكذلن التولٌع على عمود وشهادات حسن دمحم الشافعى عبدالح -  2151

تمثٌل  -0االعارة وعمود االستمدام لكافة العاملٌن والتولٌع بذلن امام التامٌنات االجتماعٌة والشهر العمارى وكافة الجهات المختصة 

ثٌك وكافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة ولطاع االعمال والخاص وٌكون لة الشركة فى كل ما سبك امام مصلحة الشهر العمارى والتو
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حك التولٌع  كافة التعالدات سواء كانت محلٌة او خارجٌة والتولٌع على عمود التعدٌل امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة 

 365951   برلم    21101125الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة على ان ٌلتزم فى ، تارٌخ : 

اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العاملٌن بالشركة وكذلن التولٌع على عمود  -  2150

وشهادات االعارة وعمود االستمدام لكافة العاملٌن والتولٌع بذلن امام التامٌنات االجتماعٌة والشهر العمارى وكافة الجهات المختصة 

كل ما سبك امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة ولطاع االعمال والخاص تمثٌل الشركة فى  -0

وٌكون لة حك التولٌع  كافة التعالدات سواء كانت محلٌة او خارجٌة والتولٌع على عمود التعدٌل امام مصلحة الشهر العمارى 

 365951برلم       21101125ى ان ٌلتزم فى ، تارٌخ : والتوثٌك وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة عل

اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العاملٌن بالشركة وكذلن التولٌع على عمود  -  2161

وكافة الجهات المختصة وشهادات االعارة وعمود االستمدام لكافة العاملٌن والتولٌع بذلن امام التامٌنات االجتماعٌة والشهر العمارى 

تمثٌل الشركة فى كل ما سبك امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة ولطاع االعمال والخاص  -0

وٌكون لة حك التولٌع  كافة التعالدات سواء كانت محلٌة او خارجٌة والتولٌع على عمود التعدٌل امام مصلحة الشهر العمارى 

 365951برلم       21101125ك وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة على ان ٌلتزم فى ، تارٌخ : والتوثٌ

اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العاملٌن بالشركة وكذلن التولٌع على عمود وشهادات االعارة  -  2161

تمثٌل الشركة  -0ٌنات االجتماعٌة والشهر العمارى وكافة الجهات المختصة وعمود االستمدام لكافة العاملٌن والتولٌع بذلن امام التام

فى كل ما سبك امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة ولطاع االعمال والخاص وٌكون لة حك 

مام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة التولٌع  كافة التعالدات سواء كانت محلٌة او خارجٌة والتولٌع على عمود التعدٌل ا

 365951برلم       21101125الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة على ان ٌلتزم فى ، تارٌخ : 

اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العاملٌن بالشركة وكذلن التولٌع على عمود وشهادات االعارة  -  2162

تمثٌل الشركة  -0عاملٌن والتولٌع بذلن امام التامٌنات االجتماعٌة والشهر العمارى وكافة الجهات المختصة وعمود االستمدام لكافة ال

فى كل ما سبك امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة ولطاع االعمال والخاص وٌكون لة حك 

جٌة والتولٌع على عمود التعدٌل امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة التولٌع  كافة التعالدات سواء كانت محلٌة او خار

 365951برلم       21101125الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة على ان ٌلتزم فى ، تارٌخ : 

وعمود  فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العاملٌن بالشركة وكذلن التولٌع على عمود وشهادات االعارة -  2163

تمثٌل الشركة فى كل  -0االستمدام لكافة العاملٌن والتولٌع بذلن امام التامٌنات االجتماعٌة والشهر العمارى وكافة الجهات المختصة 

ما سبك امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة ولطاع االعمال والخاص وٌكون لة حك التولٌع  

ات سواء كانت محلٌة او خارجٌة والتولٌع على عمود التعدٌل امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة الجهات كافة التعالد

 365951برلم       21101125الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة على ان ٌلتزم فى ، تارٌخ : 

على عمود وشهادات االعارة وعمود  فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العاملٌن بالشركة وكذلن التولٌع -  2164

تمثٌل الشركة فى كل  -0االستمدام لكافة العاملٌن والتولٌع بذلن امام التامٌنات االجتماعٌة والشهر العمارى وكافة الجهات المختصة 

حك التولٌع   ما سبك امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة ولطاع االعمال والخاص وٌكون لة

كافة التعالدات سواء كانت محلٌة او خارجٌة والتولٌع على عمود التعدٌل امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة الجهات 

 365951برلم       21101125الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة على ان ٌلتزم فى ، تارٌخ : 

ب رئٌس مجلس ادارة  العاملٌن بالشركة وكذلن التولٌع على عمود جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائ -  2165

وشهادات االعارة وعمود االستمدام لكافة العاملٌن والتولٌع بذلن امام التامٌنات االجتماعٌة والشهر العمارى وكافة الجهات المختصة 

ت الرسمٌة والحكومٌة ولطاع االعمال والخاص تمثٌل الشركة فى كل ما سبك امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة الجها -0

وٌكون لة حك التولٌع  كافة التعالدات سواء كانت محلٌة او خارجٌة والتولٌع على عمود التعدٌل امام مصلحة الشهر العمارى 

 365951برلم       21101125والتوثٌك وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة على ان ٌلتزم فى ، تارٌخ : 

جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  العاملٌن بالشركة وكذلن التولٌع على عمود  -  2166

وشهادات االعارة وعمود االستمدام لكافة العاملٌن والتولٌع بذلن امام التامٌنات االجتماعٌة والشهر العمارى وكافة الجهات المختصة 

سبك امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وكافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة ولطاع االعمال والخاص تمثٌل الشركة فى كل ما  -0

وٌكون لة حك التولٌع  كافة التعالدات سواء كانت محلٌة او خارجٌة والتولٌع على عمود التعدٌل امام مصلحة الشهر العمارى 

 365951برلم       21101125لتزم فى ، تارٌخ : والتوثٌك وكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة على ان ٌ
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حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كل ما تمدم بعرض التصرفات التى تزٌد لٌمتها عن  -  2169

 365951  برلم     21101125ملٌون دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالعمالت االخرى على مجلس االدارة اللرارها ، تارٌخ : 

حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كل ما تمدم بعرض التصرفات التى تزٌد لٌمتها عن  -  2161

 365951برلم       21101125ملٌون دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالعمالت االخرى على مجلس االدارة اللرارها ، تارٌخ : 

زق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كل ما تمدم بعرض التصرفات التى تزٌد لٌمتها عن اسكندر شلبى نجٌب ر -  2160

 365951برلم       21101125ملٌون دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالعمالت االخرى على مجلس االدارة اللرارها ، تارٌخ : 

كل ما تمدم بعرض التصرفات التى تزٌد لٌمتها عن   اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  2191

 365951برلم       21101125ملٌون دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالعمالت االخرى على مجلس االدارة اللرارها ، تارٌخ : 

ن ملٌون اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كل ما تمدم بعرض التصرفات التى تزٌد لٌمتها ع -  2191

 365951برلم       21101125دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالعمالت االخرى على مجلس االدارة اللرارها ، تارٌخ : 

اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  كل ما تمدم بعرض التصرفات التى تزٌد لٌمتها عن ملٌون  -  2192

 365951برلم       21101125الخرى على مجلس االدارة اللرارها ، تارٌخ : دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالعمالت ا

فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كل ما تمدم بعرض التصرفات التى تزٌد لٌمتها عن ملٌون دوالر  -  2193

 365951برلم       21101125امرٌكى او ما ٌعادلها بالعمالت االخرى على مجلس االدارة اللرارها ، تارٌخ : 

فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كل ما تمدم بعرض التصرفات التى تزٌد لٌمتها عن ملٌون دوالر  -  2194

 365951برلم       21101125امرٌكى او ما ٌعادلها بالعمالت االخرى على مجلس االدارة اللرارها ، تارٌخ : 

ان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  كل ما تمدم بعرض التصرفات التى تزٌد جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجم -  2195

برلم       21101125لٌمتها عن ملٌون دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالعمالت االخرى على مجلس االدارة اللرارها ، تارٌخ : 

365951 

مجلس ادارة  كل ما تمدم بعرض التصرفات التى تزٌد جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس  -  2196

برلم       21101125لٌمتها عن ملٌون دوالر امرٌكى او ما ٌعادلها بالعمالت االخرى على مجلس االدارة اللرارها ، تارٌخ : 

365951 

ذى ، تارٌخ : حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌ -  2199

 365951برلم       21101125

حسن دمحم الشافعى عبدالحمٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  2191

 365951برلم       21101125

، تارٌخ : اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذى  -  2190

 365951برلم       21101125

اسكندر شلبى نجٌب رزق شلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  2111

 365951برلم       21101125

برلم       21101125اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  2111

365951 

برلم       21101125اندرو سكوت كٌمب  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  2112

365951 

برلم       21101125كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ : فنشنزو نشى  شر -  2113

365951 
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برلم       21101125فنشنزو نشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  2114

365951 

رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ : جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب  -  2115

 365951برلم       21101125

جٌربراند لبندٌرت هارم نٌجمان  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  2116

 365951برلم       21101125

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة الى بند االدارة والتولٌع / للشرٌن المتضامن / اشرؾ دمحم عبدالحلٌم ابوؼزاله  توصٌ -  2119

 312509برلم       21101125اشرؾ دمحم عبدالحلٌم ابوؼزاله الحك فى البٌع والشراء باسم الشركه ولصالحها ، تارٌخ : 

ند االدارة والتولٌع / للشرٌن المتضامن / اشرؾ دمحم عبدالحلٌم ابوؼزاله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة الى ب -  2111

 312509برلم       21101125اشرؾ دمحم عبدالحلٌم ابوؼزاله الحك فى البٌع والشراء باسم الشركه ولصالحها ، تارٌخ : 

ضامن / اشرؾ دمحم عبدالحلٌم ابوؼزاله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافة الى بند االدارة والتولٌع / للشرٌن المت -  2110

 312509برلم       21101125اشرؾ دمحم عبدالحلٌم ابوؼزاله الحك فى البٌع والشراء باسم الشركه ولصالحها ، تارٌخ : 

سعٌد حسٌن  دمحم  صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / جمٌع اداره الشركه وحك  -  2101

سٌده / هوٌدا على احمد على ) الشرٌن المتضامن ( منفردا وله كافه الصالحٌات والسلطات وتمثٌل التولٌع مكفول للطرؾ االول ال

الشركة امام المضاء والؽٌر والجهات االدارٌه وفتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع بهذه الحسابات ولسٌادته  الحك اٌضا فى 

وكافة االوراق وتعٌٌن مجازاة وفصل العاملٌن بالشركة بشرط ان تكون كافة التولٌع على العمود التى تبرمها الشركة واذون الصرؾ 

 319014برلم       21101125االعمال والتصرفات التى تصدر عنه باسم الشركة ، تارٌخ : 

وحك  سعٌد حسٌن  دمحم  صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / جمٌع اداره الشركه -  2101

التولٌع مكفول للطرؾ االول السٌده / هوٌدا على احمد على ) الشرٌن المتضامن ( منفردا وله كافه الصالحٌات والسلطات وتمثٌل 

الشركة امام المضاء والؽٌر والجهات االدارٌه وفتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع بهذه الحسابات ولسٌادته  الحك اٌضا فى 

د التى تبرمها الشركة واذون الصرؾ وكافة االوراق وتعٌٌن مجازاة وفصل العاملٌن بالشركة بشرط ان تكون كافة التولٌع على العمو

 319014برلم       21101125االعمال والتصرفات التى تصدر عنه باسم الشركة ، تارٌخ : 

ه والتولٌع لٌصبح / جمٌع اداره الشركه هوٌدا على احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدار -  2102

وحك التولٌع مكفول للطرؾ االول السٌده / هوٌدا على احمد على ) الشرٌن المتضامن ( منفردا وله كافه الصالحٌات والسلطات 

ادته  الحك اٌضا وتمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر والجهات االدارٌه وفتح الحسابات بالبنون والسحب واالٌداع بهذه الحسابات ولسٌ

فى التولٌع على العمود التى تبرمها الشركة واذون الصرؾ وكافة االوراق وتعٌٌن مجازاة وفصل العاملٌن بالشركة بشرط ان تكون 

 319014برلم       21101125كافة االعمال والتصرفات التى تصدر عنه باسم الشركة ، تارٌخ : 

مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / جمٌع اداره الشركه   هوٌدا على احمد على  توصٌة بسٌطة -  2103

وحك التولٌع مكفول للطرؾ االول السٌده / هوٌدا على احمد على ) الشرٌن المتضامن ( منفردا وله كافه الصالحٌات والسلطات 

ن والسحب واالٌداع بهذه الحسابات ولسٌادته  الحك اٌضا وتمثٌل الشركة امام المضاء والؽٌر والجهات االدارٌه وفتح الحسابات بالبنو

فى التولٌع على العمود التى تبرمها الشركة واذون الصرؾ وكافة االوراق وتعٌٌن مجازاة وفصل العاملٌن بالشركة بشرط ان تكون 

 319014برلم       21101125كافة االعمال والتصرفات التى تصدر عنه باسم الشركة ، تارٌخ : 

سعٌد حسٌن  دمحم  صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولتحمٌك اؼراضها واعمال التصرؾ التى تمس اصول  -  2104

 319014برلم       21101125وممتلكات الشركة من بٌع وشراء ورهن وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى ، تارٌخ : 

حمٌك اؼراضها واعمال التصرؾ التى تمس اصول سعٌد حسٌن  دمحم  صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولت -  2105

 319014برلم       21101125وممتلكات الشركة من بٌع وشراء ورهن وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى ، تارٌخ : 

هوٌدا على احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ولتحمٌك اؼراضها واعمال التصرؾ التى تمس اصول  -  2106

 319014برلم       21101125كة من بٌع وشراء ورهن وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى ، تارٌخ : وممتلكات الشر
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هوٌدا على احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ولتحمٌك اؼراضها واعمال التصرؾ التى تمس اصول  -  2109

 319014برلم       21101125ٌخ : وممتلكات الشركة من بٌع وشراء ورهن وتمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى ، تار

برلم       21101125سعٌد حسٌن  دمحم  صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2101

319014 

م   برل    21101125سعٌد حسٌن  دمحم  صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2100

319014 

    21101125هوٌدا على احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2011

 319014برلم   

    21101125هوٌدا على احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  2011

 319014برلم   

محمود جوهر المائد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك  االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن السٌد /  -  2012

محمود جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  وله تمثٌل  الشركه والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وامام 

وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات والمصالح الحكومٌه  المحاكم والشهر العمارى والتوثٌك

وؼٌر الحكومٌة و كافه اعمال  البنون من سحب واٌداع وتحوٌل واصدار الشٌكات وسحبها وصرؾ لٌمتها واصدار خطابات 

 413211برلم       21101126: الضمان وفتح االعتمادات المستندٌه وله حك االلتراض من الشركة ، تارٌخ 

محمود جوهر المائد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك  االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن السٌد /  -  2013

محمود جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  وله تمثٌل  الشركه والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وامام 

المحاكم والشهر العمارى والتوثٌك وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات والمصالح الحكومٌه 

وؼٌر الحكومٌة و كافه اعمال  البنون من سحب واٌداع وتحوٌل واصدار الشٌكات وسحبها وصرؾ لٌمتها واصدار خطابات 

 413211برلم       21101126حك االلتراض من الشركة ، تارٌخ :  الضمان وفتح االعتمادات المستندٌه وله

محمود جوهر المائد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك  االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن السٌد /  -  2014

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وامام  محمود جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  وله تمثٌل  الشركه والتولٌع عنها امام كافه الجهات

المحاكم والشهر العمارى والتوثٌك وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات والمصالح الحكومٌه 

وؼٌر الحكومٌة و كافه اعمال  البنون من سحب واٌداع وتحوٌل واصدار الشٌكات وسحبها وصرؾ لٌمتها واصدار خطابات 

 413211برلم       21101126ن وفتح االعتمادات المستندٌه وله حك االلتراض من الشركة ، تارٌخ : الضما

جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك  االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن  -  2015

تمثٌل  الشركه والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه   السٌد / محمود جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  وله

وامام المحاكم والشهر العمارى والتوثٌك وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات والمصالح 

لشٌكات وسحبها وصرؾ لٌمتها واصدار الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة و كافه اعمال  البنون من سحب واٌداع وتحوٌل واصدار ا

 413211برلم       21101126خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌه وله حك االلتراض من الشركة ، تارٌخ : 

جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك  االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن  -  2016

/ محمود جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  وله تمثٌل  الشركه والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه   السٌد

وامام المحاكم والشهر العمارى والتوثٌك وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات والمصالح 

ه اعمال  البنون من سحب واٌداع وتحوٌل واصدار الشٌكات وسحبها وصرؾ لٌمتها واصدار الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة و كاف

 413211برلم       21101126خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌه وله حك االلتراض من الشركة ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن  جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك  -  2019

السٌد / محمود جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  وله تمثٌل  الشركه والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  

الشركات والمصالح وامام المحاكم والشهر العمارى والتوثٌك وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات وكافه الهٌئات والمإسسات و

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة و كافه اعمال  البنون من سحب واٌداع وتحوٌل واصدار الشٌكات وسحبها وصرؾ لٌمتها واصدار 

 413211برلم       21101126خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌه وله حك االلتراض من الشركة ، تارٌخ : 
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منعم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك  االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن ؼاده جوهر المائد عبد ال -  2011

المتضامن السٌد / محمود جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  وله تمثٌل  الشركه والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر 

الهٌئات والمإسسات والشركات وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات الحكومٌه  وامام المحاكم والشهر العمارى والتوثٌك وكافه 

والمصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة و كافه اعمال  البنون من سحب واٌداع وتحوٌل واصدار الشٌكات وسحبها وصرؾ لٌمتها 

 413211برلم       21101126واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌه وله حك االلتراض من الشركة ، تارٌخ : 

ؼاده جوهر المائد عبد المنعم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك  االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن  -  2010

المتضامن السٌد / محمود جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  وله تمثٌل  الشركه والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر 

حكومٌه  وامام المحاكم والشهر العمارى والتوثٌك وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات ال

والمصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة و كافه اعمال  البنون من سحب واٌداع وتحوٌل واصدار الشٌكات وسحبها وصرؾ لٌمتها 

 413211برلم       21101126المستندٌه وله حك االلتراض من الشركة ، تارٌخ :  واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات

ؼاده جوهر المائد عبد المنعم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك  االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن  -  2011

المتضامن السٌد / محمود جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  وله تمثٌل  الشركه والتولٌع عنها امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر 

والشهر العمارى والتوثٌك وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات وكافه الهٌئات والمإسسات والشركات  الحكومٌه  وامام المحاكم

والمصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة و كافه اعمال  البنون من سحب واٌداع وتحوٌل واصدار الشٌكات وسحبها وصرؾ لٌمتها 

 413211برلم       21101126لتراض من الشركة ، تارٌخ : واصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات المستندٌه وله حك اال

محمود جوهر المائد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  باسم الشركة والتولٌع على كافة المستندات الالزمة تحت اى مسمى  -  2011

له حك البٌع والشراء للنفس وفى اى صورة والتولٌع على عمود الكفالة والسندات المر وبٌع وشراء السٌارات وشراء كافة االصول و

 413211برلم       21101126او للؽٌر وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود جوهر المائد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  باسم الشركة والتولٌع على كافة المستندات الالزمة تحت اى مسمى  -  2012

فالة والسندات المر وبٌع وشراء السٌارات وشراء كافة االصول وله حك البٌع والشراء للنفس وفى اى صورة والتولٌع على عمود الك

 413211برلم       21101126او للؽٌر وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ندات الالزمة تحت اى مسمى محمود جوهر المائد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  باسم الشركة والتولٌع على كافة المست -  2013

وفى اى صورة والتولٌع على عمود الكفالة والسندات المر وبٌع وشراء السٌارات وشراء كافة االصول وله حك البٌع والشراء للنفس 

 413211برلم       21101126او للؽٌر وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  باسم الشركة والتولٌع على كافة المستندات الالزمة جوهر المائد عبدالمنعم  -  2014

تحت اى مسمى وفى اى صورة والتولٌع على عمود الكفالة والسندات المر وبٌع وشراء السٌارات وشراء كافة االصول وله حك 

 413211برلم       21101126ا ذكر ، تارٌخ : البٌع والشراء للنفس او للؽٌر وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض م

جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  باسم الشركة والتولٌع على كافة المستندات الالزمة  -  2015

ول وله حك تحت اى مسمى وفى اى صورة والتولٌع على عمود الكفالة والسندات المر وبٌع وشراء السٌارات وشراء كافة االص

 413211برلم       21101126البٌع والشراء للنفس او للؽٌر وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  باسم الشركة والتولٌع على كافة المستندات الالزمة  -  2016

تولٌع على عمود الكفالة والسندات المر وبٌع وشراء السٌارات وشراء كافة االصول وله حك تحت اى مسمى وفى اى صورة وال

 413211برلم       21101126البٌع والشراء للنفس او للؽٌر وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

من  باسم الشركة والتولٌع على كافة المستندات ؼاده جوهر المائد عبد المنعم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضا -  2019

الالزمة تحت اى مسمى وفى اى صورة والتولٌع على عمود الكفالة والسندات المر وبٌع وشراء السٌارات وشراء كافة االصول وله 

 413211  برلم     21101126حك البٌع والشراء للنفس او للؽٌر وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ؼاده جوهر المائد عبد المنعم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  باسم الشركة والتولٌع على كافة المستندات  -  2011

الالزمة تحت اى مسمى وفى اى صورة والتولٌع على عمود الكفالة والسندات المر وبٌع وشراء السٌارات وشراء كافة االصول وله 

 413211برلم       21101126نفس او للؽٌر وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : حك البٌع والشراء لل
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ؼاده جوهر المائد عبد المنعم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  باسم الشركة والتولٌع على كافة المستندات  -  2010

الة والسندات المر وبٌع وشراء السٌارات وشراء كافة االصول وله الالزمة تحت اى مسمى وفى اى صورة والتولٌع على عمود الكف

 413211برلم       21101126حك البٌع والشراء للنفس او للؽٌر وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

متضامنة ، تارٌخ :  محمود جوهر المائد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها من شرٌكة موصٌة الى شرٌكة -  2021

 413211برلم       21101126

محمود جوهر المائد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها من شرٌكة موصٌة الى شرٌكة متضامنة ، تارٌخ :  -  2021

 413211برلم       21101126

ٌة الى شرٌكة متضامنة ، تارٌخ : محمود جوهر المائد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها من شرٌكة موص -  2022

 413211برلم       21101126

جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها من شرٌكة موصٌة الى شرٌكة متضامنة  -  2023

 413211برلم       21101126، تارٌخ : 

ة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها من شرٌكة موصٌة الى شرٌكة متضامنة جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  توصٌة بسٌط -  2024

 413211برلم       21101126، تارٌخ : 

جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها من شرٌكة موصٌة الى شرٌكة متضامنة  -  2025

 413211برلم       21101126، تارٌخ : 

ه جوهر المائد عبد المنعم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من شرٌكة موصٌة الى شرٌكة ؼاد -  2026

 413211برلم       21101126متضامنة ، تارٌخ : 

ؼاده جوهر المائد عبد المنعم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من شرٌكة موصٌة الى شرٌكة  -  2029

 413211برلم       21101126تضامنة ، تارٌخ : م

ؼاده جوهر المائد عبد المنعم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من شرٌكة موصٌة الى شرٌكة  -  2021

 413211برلم       21101126متضامنة ، تارٌخ : 

 413211برلم       21101126لوفاه ، تارٌخ : محمود جوهر المائد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج ل -  2020

 413211برلم       21101126محمود جوهر المائد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2031

 413211برلم       21101126محمود جوهر المائد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2031

برلم       21101126لمائد عبدالمنعم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : جوهر ا -  2032

413211 

برلم       21101126جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2033

413211 

برلم       21101126وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : جوهر المائد عبدالمنعم عبدالرحمن  ت -  2034

413211 

برلم       21101126ؼاده جوهر المائد عبد المنعم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2035

413211 

برلم       21101126ٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ : ؼاده جوهر المائد عبد المنعم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شر -  2036

413211 
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برلم       21101126ؼاده جوهر المائد عبد المنعم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  2039

413211 

ٌع للشرٌن دمحم سلٌمان عبد الؽفار خلٌفه فمط دمحم سلٌمان عبد الؽفار خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتول -  2031

الؼٌر وله جمٌع حموق االداره من تولٌع العمد واستالم وصرؾ الشٌكات والرهن والمرض باسم الشركه وله حك توكٌل الؽٌر ، 

 312115برلم       21101126تارٌخ : 

دمحم سلٌمان عبد الؽفار خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم سلٌمان عبد الؽفار خلٌفه فمط  -  2030

الؼٌر وله جمٌع حموق االداره من تولٌع العمد واستالم وصرؾ الشٌكات والرهن والمرض باسم الشركه وله حك توكٌل الؽٌر ، 

 312115  برلم     21101126تارٌخ : 

ممدوح دمحم دمحم لطب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم سلٌمان عبد الؽفار خلٌفه فمط الؼٌر وله  -  2041

جمٌع حموق االداره من تولٌع العمد واستالم وصرؾ الشٌكات والرهن والمرض باسم الشركه وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

 312115  برلم     21101126

 

ممدوح دمحم دمحم لطب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم سلٌمان عبد الؽفار خلٌفه فمط الؼٌر وله  -  2041

جمٌع حموق االداره من تولٌع العمد واستالم وصرؾ الشٌكات والرهن والمرض باسم الشركه وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

 312115   برلم    21101126

 

دمحم سلٌمان عبد الؽفار خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2042

 312115برلم       21101126

ارٌخ : دمحم سلٌمان عبد الؽفار خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، ت -  2043

 312115برلم       21101126

ممدوح دمحم دمحم لطب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  2044

 312115برلم       21101126

، تارٌخ :  ممدوح دمحم دمحم لطب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن من الشركه واستلم كافه حموله -  2045

 312115برلم       21101126

ٌكون للسٌد / ماٌكل عادل مٌشٌل  -بٌتر عادل مٌشٌل بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  2046

وابرام بطرس منفردا الحك فى التولٌع امام كافة الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالدارٌة االخرى والوزارات والمضاء 

كافة العمود والمشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة والداخلة ضمن ؼرض الشركة باسم الشركة وفى استخراج كافة 

التراخٌص الالزمة لممارسة نشاط الشركة والتولٌع على عمود الشراء وبٌع االصول الثابتة والمنمولة والسٌارات و االراضى 

 269423برلم       21101129باسم الشركة ولصالحها امام كافة الجهات ، تارٌخ :  المملوكة للشركة و كل ذلن

ٌكون للسٌد / ماٌكل عادل مٌشٌل  -جوزٌؾ مٌخائٌل جوزٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  2049

ة واالدارٌة االخرى والوزارات والمضاء وابرام بطرس منفردا الحك فى التولٌع امام كافة الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌ

كافة العمود والمشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة والداخلة ضمن ؼرض الشركة باسم الشركة وفى استخراج كافة 

ات و االراضى التراخٌص الالزمة لممارسة نشاط الشركة والتولٌع على عمود الشراء وبٌع االصول الثابتة والمنمولة والسٌار

 269423برلم       21101129المملوكة للشركة و كل ذلن باسم الشركة ولصالحها امام كافة الجهات ، تارٌخ : 

ٌكون للسٌد / ماٌكل عادل مٌشٌل  -ماٌكل عادل مٌشٌل بطرس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  2041

ة الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالدارٌة االخرى والوزارات والمضاء وابرام بطرس منفردا الحك فى التولٌع امام كاف

كافة العمود والمشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة والداخلة ضمن ؼرض الشركة باسم الشركة وفى استخراج كافة 

اء وبٌع االصول الثابتة والمنمولة والسٌارات و االراضى التراخٌص الالزمة لممارسة نشاط الشركة والتولٌع على عمود الشر

 269423برلم       21101129المملوكة للشركة و كل ذلن باسم الشركة ولصالحها امام كافة الجهات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لسٌد ٌكون ل -اٌلٌن جورج تٌموستوكلٌس خالكٌاس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والعضو المنتدب  -  2040

/ ماٌكل عادل مٌشٌل بطرس منفردا الحك فى التولٌع امام كافة الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالدارٌة االخرى 

والوزارات والمضاء وابرام كافة العمود والمشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة والداخلة ضمن ؼرض الشركة باسم 

التراخٌص الالزمة لممارسة نشاط الشركة والتولٌع على عمود الشراء وبٌع االصول الثابتة والمنمولة  الشركة وفى استخراج كافة

برلم       21101129والسٌارات و االراضى المملوكة للشركة و كل ذلن باسم الشركة ولصالحها امام كافة الجهات ، تارٌخ : 

269423 

ٌكون للسٌد / ماٌكل عادل مٌشٌل بطرس  -مجلس ادارة  والعضو المنتدب  ماجد الفى عزٌز دوس  شركة مساهمة  عضو -  2051

منفردا الحك فى التولٌع امام كافة الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالدارٌة االخرى والوزارات والمضاء وابرام كافة 

الشركة باسم الشركة وفى استخراج كافة  العمود والمشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة والداخلة ضمن ؼرض

التراخٌص الالزمة لممارسة نشاط الشركة والتولٌع على عمود الشراء وبٌع االصول الثابتة والمنمولة والسٌارات و االراضى 

 269423برلم       21101129المملوكة للشركة و كل ذلن باسم الشركة ولصالحها امام كافة الجهات ، تارٌخ : 

ٌكون للسٌد / ماٌكل عادل مٌشٌل  -جبرائٌل جوزٌؾ جبري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  2051

بطرس منفردا الحك فى التولٌع امام كافة الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالدارٌة االخرى والوزارات والمضاء وابرام 

علك بمعامالت الشركة والداخلة ضمن ؼرض الشركة باسم الشركة وفى استخراج كافة كافة العمود والمشارطات و الصفمات التى تت

التراخٌص الالزمة لممارسة نشاط الشركة والتولٌع على عمود الشراء وبٌع االصول الثابتة والمنمولة والسٌارات و االراضى 

 269423برلم       21101129: المملوكة للشركة و كل ذلن باسم الشركة ولصالحها امام كافة الجهات ، تارٌخ 

ٌكون للسٌد / ماٌكل عادل مٌشٌل  -جورج كامل بشتة بشاى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  2052

بطرس منفردا الحك فى التولٌع امام كافة الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالدارٌة االخرى والوزارات والمضاء وابرام 

ة العمود والمشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة والداخلة ضمن ؼرض الشركة باسم الشركة وفى استخراج كافة كاف

التراخٌص الالزمة لممارسة نشاط الشركة والتولٌع على عمود الشراء وبٌع االصول الثابتة والمنمولة والسٌارات و االراضى 

 269423برلم       21101129كة ولصالحها امام كافة الجهات ، تارٌخ : المملوكة للشركة و كل ذلن باسم الشر

ٌكون للسٌد / ماٌكل عادل مٌشٌل  -ولٌد رفعت فهمى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  2053

ة االخرى والوزارات والمضاء وابرام بطرس منفردا الحك فى التولٌع امام كافة الجهات و الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة واالدارٌ

كافة العمود والمشارطات و الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة والداخلة ضمن ؼرض الشركة باسم الشركة وفى استخراج كافة 

ضى التراخٌص الالزمة لممارسة نشاط الشركة والتولٌع على عمود الشراء وبٌع االصول الثابتة والمنمولة والسٌارات و االرا

 269423برلم       21101129المملوكة للشركة و كل ذلن باسم الشركة ولصالحها امام كافة الجهات ، تارٌخ : 

بٌتر عادل مٌشٌل بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وخاصة مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك كما له اوسع  -  2054

تعٌٌن وولؾ وعزل موظفى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم  السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وعلى االخص

وحك التولٌع امام كافة البنون والمصارؾ المختلفة والتولٌع على الشٌكات وفى السحب واالٌداع والصرؾ بصفة عامة وكذلن حك 

شركة امام كافة البنون والمصارؾ التولٌع على عمود االلتراض والرهن الصول الشركة وفتح وؼلك وتحوٌل الحسابات باسم ال

 269423برلم       21101129المختلفة كما له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

جوزٌؾ مٌخائٌل جوزٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وخاصة مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك كما له اوسع  -  2055

لتعامل باسمها وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل موظفى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم السلطات الدارة الشركة وا

وحك التولٌع امام كافة البنون والمصارؾ المختلفة والتولٌع على الشٌكات وفى السحب واالٌداع والصرؾ بصفة عامة وكذلن حك 

وتحوٌل الحسابات باسم الشركة امام كافة البنون والمصارؾ  التولٌع على عمود االلتراض والرهن الصول الشركة وفتح وؼلك

 269423برلم       21101129المختلفة كما له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

سع ماٌكل عادل مٌشٌل بطرس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وخاصة مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك كما له او -  2056

السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل موظفى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم 

وحك التولٌع امام كافة البنون والمصارؾ المختلفة والتولٌع على الشٌكات وفى السحب واالٌداع والصرؾ بصفة عامة وكذلن حك 

لرهن الصول الشركة وفتح وؼلك وتحوٌل الحسابات باسم الشركة امام كافة البنون والمصارؾ التولٌع على عمود االلتراض وا

 269423برلم       21101129المختلفة كما له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ب  وخاصة مصلحة الشهر العمارى اٌلٌن جورج تٌموستوكلٌس خالكٌاس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتد -  2059

والتوثٌك كما له اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل موظفى الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

واجورهم ومكافآتهم وحك التولٌع امام كافة البنون والمصارؾ المختلفة والتولٌع على الشٌكات وفى السحب واالٌداع والصرؾ 

بصفة عامة وكذلن حك التولٌع على عمود االلتراض والرهن الصول الشركة وفتح وؼلك وتحوٌل الحسابات باسم الشركة امام كافة 

برلم       21101129البنون والمصارؾ المختلفة كما له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

269423 

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وخاصة مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك كما له اوسع ماجد الفى عزٌز دوس  شرك -  2051

السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل موظفى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم 

السحب واالٌداع والصرؾ بصفة عامة وكذلن حك  وحك التولٌع امام كافة البنون والمصارؾ المختلفة والتولٌع على الشٌكات وفى

التولٌع على عمود االلتراض والرهن الصول الشركة وفتح وؼلك وتحوٌل الحسابات باسم الشركة امام كافة البنون والمصارؾ 

 269423برلم       21101129المختلفة كما له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

جبرائٌل جوزٌؾ جبري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وخاصة مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك كما له اوسع  -  2050

السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل موظفى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم 

التولٌع على الشٌكات وفى السحب واالٌداع والصرؾ بصفة عامة وكذلن حك وحك التولٌع امام كافة البنون والمصارؾ المختلفة و

التولٌع على عمود االلتراض والرهن الصول الشركة وفتح وؼلك وتحوٌل الحسابات باسم الشركة امام كافة البنون والمصارؾ 

 269423برلم       21101129المختلفة كما له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

جورج كامل بشتة بشاى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وخاصة مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك كما له اوسع  -  2061

السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل موظفى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم 

بنون والمصارؾ المختلفة والتولٌع على الشٌكات وفى السحب واالٌداع والصرؾ بصفة عامة وكذلن حك وحك التولٌع امام كافة ال

التولٌع على عمود االلتراض والرهن الصول الشركة وفتح وؼلك وتحوٌل الحسابات باسم الشركة امام كافة البنون والمصارؾ 

 269423برلم       21101129كر ، تارٌخ : المختلفة كما له حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذ

ولٌد رفعت فهمى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وخاصة مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك كما له اوسع  -  2061

السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل موظفى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم 

وحك التولٌع امام كافة البنون والمصارؾ المختلفة والتولٌع على الشٌكات وفى السحب واالٌداع والصرؾ بصفة عامة وكذلن حك 

التولٌع على عمود االلتراض والرهن الصول الشركة وفتح وؼلك وتحوٌل الحسابات باسم الشركة امام كافة البنون والمصارؾ 

 269423برلم       21101129الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  المختلفة كما له حك توكٌل او تفوٌض

برلم       21101129بٌتر عادل مٌشٌل بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2062

269423 

برلم       21101129جوزٌؾ مٌخائٌل جوزٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2063

269423 

برلم       21101129ماٌكل عادل مٌشٌل بطرس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2064

269423 

اٌلٌن جورج تٌموستوكلٌس خالكٌاس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2065

 269423   برلم    21101129

 269423برلم       21101129ماجد الفى عزٌز دوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2066

 269423برلم       21101129جبرائٌل جوزٌؾ جبري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2069

 269423برلم       21101129جورج كامل بشتة بشاى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2061

 269423برلم       21101129ولٌد رفعت فهمى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2060



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21101129ة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ : بٌتر عادل مٌشٌل بطرس  شركة مساهم -  2091

269423 

برلم       21101129جوزٌؾ مٌخائٌل جوزٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2091

269423 

برلم       21101129رٌخ : ماٌكل عادل مٌشٌل بطرس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته ، تا -  2092

269423 

اٌلٌن جورج تٌموستوكلٌس خالكٌاس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2093

 269423برلم       21101129

 269423برلم       21101129ماجد الفى عزٌز دوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2094

 269423برلم       21101129جبرائٌل جوزٌؾ جبري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2095

 269423برلم       21101129جورج كامل بشتة بشاى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2096

 269423برلم       21101129شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :   ولٌد رفعت فهمى بطرس -  2099

برلم       21101129بٌتر عادل مٌشٌل بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2091

269423 

برلم       21101129مالته ، تارٌخ : جوزٌؾ مٌخائٌل جوزٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول است -  2090

269423 

برلم       21101129ماٌكل عادل مٌشٌل بطرس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2011

269423 

: اٌلٌن جورج تٌموستوكلٌس خالكٌاس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لبول استمالته ، تارٌخ  -  2011

 269423برلم       21101129

 269423برلم       21101129ماجد الفى عزٌز دوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2012

 269423برلم       21101129جبرائٌل جوزٌؾ جبري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2013

 269423برلم       21101129امل بشتة بشاى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ : جورج ك -  2014

 269423برلم       21101129ولٌد رفعت فهمى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2015

برلم       21101129ارة  لبول استمالته ، تارٌخ : بٌتر عادل مٌشٌل بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  2016

269423 

برلم       21101129جوزٌؾ مٌخائٌل جوزٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2019

269423 

برلم       21101129ماٌكل عادل مٌشٌل بطرس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2011

269423 

اٌلٌن جورج تٌموستوكلٌس خالكٌاس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2010

 269423برلم       21101129

 269423برلم       21101129ماجد الفى عزٌز دوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2001



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 269423برلم       21101129جبرائٌل جوزٌؾ جبري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2001

 269423برلم       21101129جورج كامل بشتة بشاى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  -  2002

 269423برلم       21101129عضو مجلس ادارة  لبول استمالته ، تارٌخ :  ولٌد رفعت فهمى بطرس  شركة مساهمة  -  2003

برلم       21101129بٌتر عادل مٌشٌل بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالتها ، تارٌخ :  -  2004

269423 

برلم       21101129خ : جوزٌؾ مٌخائٌل جوزٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالتها ، تارٌ -  2005

269423 

برلم       21101129ماٌكل عادل مٌشٌل بطرس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالتها ، تارٌخ :  -  2006

269423 

اٌلٌن جورج تٌموستوكلٌس خالكٌاس  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لبول استمالتها ، تارٌخ :  -  2009

 269423برلم       21101129

 269423برلم       21101129ماجد الفى عزٌز دوس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالتها ، تارٌخ :  -  2001

 269423برلم       21101129جوزٌؾ جبري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالتها ، تارٌخ : جبرائٌل  -  2000

 269423برلم       21101129جورج كامل بشتة بشاى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالتها ، تارٌخ :  -  3111

برلم       21101129ة  لبول استمالتها ، تارٌخ : ولٌد رفعت فهمى بطرس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  3111

269423 

    21101129عبدالعاطى ؼرٌب عبدالعاطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3112

 311110برلم   

    21101129حموله ، تارٌخ :  حسن ؼرٌب عبد العاطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن واستلم كافه -  3113

 311110برلم   

برلم       21101129دمحم ابراهٌم حنفى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  3114

311110 

عبد العاطى ؼرٌب وله  -عبدالعاطى ؼرٌب عبدالعاطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم حك االدارة والتولٌع لتصبح  -  3115

برلم       21101129حك االداره والتولٌع امام جمبع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون منفردا ، تارٌخ : 

311110 

عبد العاطى ؼرٌب وله  -حسن ؼرٌب عبد العاطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ولهم حك االدارة والتولٌع لتصبح  -  3116

برلم       21101129داره والتولٌع امام جمبع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون منفردا ، تارٌخ : حك اال

311110 

عبد العاطى ؼرٌب وله حك  -دمحم ابراهٌم حنفى دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ولهم حك االدارة والتولٌع لتصبح  -  3119

برلم       21101129الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون منفردا ، تارٌخ :  االداره والتولٌع امام جمبع

311110 

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -محمود عبد الؽنى حافظ احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3111

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -فرع  كفر الشٌخ  محمود عبد الؽنى حافظ احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  3110

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -محمود عبد الؽنى حافظ احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -محمود عبد الؽنى حافظ احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3111

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -عمروعبد الاله عطا هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3112

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -عمروعبد الاله عطا هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3113

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -رزق نظمى عرٌان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ مادونا  -  3114

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -مادونا رزق نظمى عرٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3115

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -الشٌخ  مادونا رزق نظمى عرٌان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر -  3116

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -مادونا رزق نظمى عرٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3119

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -دمحم هشام دمحم عٌسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3111

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -دمحم هشام دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3110

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3121

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -مدٌر فرع  كفر الشٌخ   احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة -  3121

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3122

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3123

برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3124

366111 

برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3125

366111 

برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3126

366111 

برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3129

366111 

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -ركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ دمحم هشام دمحم عٌسى  ش -  3121

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -دمحم هشام دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3120

 366111برلم       21101129، تارٌخ : بٌال  -مإمن عبد العزٌز عبد الحمٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3131

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -مإمن عبد العزٌز عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3131

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3132

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3133

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3134

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -ع  كفر الشٌخ احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فر -  3135

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -سعد سعد ابراهٌم صالح الفمى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3136



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -سعد سعد ابراهٌم صالح الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3139

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -سعد سعد ابراهٌم صالح الفمى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3131

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -سعد سعد ابراهٌم صالح الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3130

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -مإمن عبد العزٌز عبد الحمٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3141

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -مإمن عبد العزٌز عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3141

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  شركة -  3142

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3143

 366111برلم       21101129تارٌخ : بٌال ،  -مٌنا سمٌر عبد الشهٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3144

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -مٌنا سمٌر عبد الشهٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3145

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -مٌنا سمٌر عبد الشهٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3146

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -نا سمٌر عبد الشهٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ مٌ -  3149

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -دمحم عادل دمحم مرسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3141

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -الشٌخ  دمحم عادل دمحم مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر -  3140

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -دمحم عادل دمحم مرسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3151

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -دمحم عادل دمحم مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3151

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3152

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3153

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  كرٌم اشرؾ السٌد على  -  3154

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -كرٌم اشرؾ السٌد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3155

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -دمحم السٌد محى الدٌن عبد هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3156

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -دمحم السٌد محى الدٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3159

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -ٌن عبد هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ دمحم السٌد محى الد -  3151

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -دمحم السٌد محى الدٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3150

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -رع  كفر الشٌخ دمحم سعٌد مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر ف -  3161

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -دمحم سعٌد مصطفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3161

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -دمحم سعٌد مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3162

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -دمحم سعٌد مصطفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3163

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -كرٌم اشرؾ السٌد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3164



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  كرٌم اشرؾ السٌد -  3165

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -عمروعبد الاله عطا هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3166

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -عمروعبد الاله عطا هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3169

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -اسامه عبد الحلٌم دمحم على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3161

 366111 برلم      21101129بٌال ، تارٌخ :  -اسامه عبد الحلٌم دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3160

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -اسامه عبد الحلٌم دمحم على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3191

 366111برلم       21101129بٌال ، تارٌخ :  -اسامه عبد الحلٌم دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3191

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -فظ احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ محمود عبد الؽنى حا -  3192

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -محمود عبد الؽنى حافظ احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3193

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -كفر الشٌخ محمود عبد الؽنى حافظ احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  3194

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -محمود عبد الؽنى حافظ احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3195

366111 

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -عمروعبد الاله عطا هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3196

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -عمروعبد الاله عطا هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3199

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -مادونا رزق نظمى عرٌان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3191

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -ظمى عرٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ مادونا رزق ن -  3190

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -مادونا رزق نظمى عرٌان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3111

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -شٌخ مادونا رزق نظمى عرٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر ال -  3111

366111 

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -دمحم هشام دمحم عٌسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3112

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -دمحم هشام دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3113

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3114

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3115

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3116

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3119



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -اهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  شركة مس -  3111

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3110

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3101

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3101

366111 

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -دمحم هشام دمحم عٌسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3102

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -دمحم هشام دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3103

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -مإمن عبد العزٌز عبد الحمٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3104

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -مٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ مإمن عبد العزٌز عبد الح -  3105

366111 

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3106

 366111برلم       21101129س ، تارٌخ : مطوب -احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3109

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3101

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3100

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -سعد سعد ابراهٌم صالح الفمى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3111

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -سعد سعد ابراهٌم صالح الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3111

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ سعد سعد ابراهٌم صالح الفمى   -  3112

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -سعد سعد ابراهٌم صالح الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3113

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -ٌخ مإمن عبد العزٌز عبد الحمٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الش -  3114

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -مإمن عبد العزٌز عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3115

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3116

366111 

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3119

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -مٌنا سمٌر عبد الشهٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -بد الشهٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ مٌنا سمٌر ع -  3110

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -مٌنا سمٌر عبد الشهٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3111

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -خ مٌنا سمٌر عبد الشهٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌ -  3111

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -دمحم عادل دمحم مرسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3112

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -دمحم عادل دمحم مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3113

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -دمحم عادل دمحم مرسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3114

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -ٌر فرع  كفر الشٌخ دمحم عادل دمحم مرسى  توصٌة بسٌطة  مد -  3115

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3116

366111 

 366111برلم       21101129رٌخ : مطوبس ، تا -دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3119

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -كرٌم اشرؾ السٌد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3111

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -كرٌم اشرؾ السٌد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3110

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -السٌد محى الدٌن عبد هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  دمحم -  3121

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -دمحم السٌد محى الدٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3121

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ دمحم السٌد محى الدٌن عبد هللا -  3122

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -دمحم السٌد محى الدٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3123

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -الشٌخ دمحم سعٌد مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر  -  3124

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -دمحم سعٌد مصطفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3125

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -دمحم سعٌد مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3126

366111 

برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -دمحم سعٌد مصطفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3129

366111 

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -كرٌم اشرؾ السٌد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3121

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -ى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ كرٌم اشرؾ السٌد عل -  3120

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -عمروعبد الاله عطا هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3131

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -عمروعبد الاله عطا هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -اسامه عبد الحلٌم دمحم على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3132

 366111   برلم    21101129مطوبس ، تارٌخ :  -اسامه عبد الحلٌم دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3133

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -اسامه عبد الحلٌم دمحم على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3134

 366111برلم       21101129مطوبس ، تارٌخ :  -اسامه عبد الحلٌم دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  كفر الشٌخ  -  3135

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -ى حافظ احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة محمود عبد الؽن -  3136

366111 

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -محمود عبد الؽنى حافظ احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3139

366111 

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -رع  البحٌرة محمود عبد الؽنى حافظ احمد  شركة مساهمة  مدٌر ف -  3131

366111 

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -محمود عبد الؽنى حافظ احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3130

366111 

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -عمروعبد الاله عطا هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3141

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -عمروعبد الاله عطا هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3141

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -مادونا رزق نظمى عرٌان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3142

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -مادونا رزق نظمى عرٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3143

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -مادونا رزق نظمى عرٌان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3144

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -طة  مدٌر فرع  البحٌرة مادونا رزق نظمى عرٌان  توصٌة بسٌ -  3145

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -دمحم هشام دمحم عٌسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3146

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -دمحم هشام دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3149

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3141

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3140

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -سٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة احمد دمحم ال -  3151

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3151

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -ٌرة عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البح -  3152

366111 

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3153

366111 

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3154

366111 

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3155

366111 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -دمحم هشام دمحم عٌسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3156

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -شام دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة دمحم ه -  3159

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -مإمن عبد العزٌز عبد الحمٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3151

366111 

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -ٌر فرع  البحٌرة مإمن عبد العزٌز عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مد -  3150

366111 

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3161

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3161

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3162

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3163

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -لح الفمى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة سعد سعد ابراهٌم صا -  3164

366111 

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -سعد سعد ابراهٌم صالح الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3165

366111 

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -ع  البحٌرة سعد سعد ابراهٌم صالح الفمى  شركة مساهمة  مدٌر فر -  3166

366111 

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -سعد سعد ابراهٌم صالح الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3169

366111 

برلم       21101129 شبراخٌت ، تارٌخ : -مإمن عبد العزٌز عبد الحمٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3161

366111 

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -مإمن عبد العزٌز عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3160

366111 

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3191

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3191

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -مٌنا سمٌر عبد الشهٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3192

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة مٌنا سمٌر عبد الشهٌد  توصٌة  -  3193

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -مٌنا سمٌر عبد الشهٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3194

 366111برلم       21101129:  شبراخٌت ، تارٌخ -مٌنا سمٌر عبد الشهٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3195

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -دمحم عادل دمحم مرسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3196

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -دمحم عادل دمحم مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3199

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -دل دمحم مرسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة دمحم عا -  3191

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -دمحم عادل دمحم مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3190



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -البحٌرة دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  3111

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3111

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -كرٌم اشرؾ السٌد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3112

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -كرٌم اشرؾ السٌد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3113

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -دمحم السٌد محى الدٌن عبد هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3114

366111 

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -د محى الدٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة دمحم السٌ -  3115

366111 

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -دمحم السٌد محى الدٌن عبد هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3116

366111 

برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -صٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة دمحم السٌد محى الدٌن عبد هللا  تو -  3119

366111 

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -دمحم سعٌد مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3111

 366111برلم       21101129ٌت ، تارٌخ : شبراخ -دمحم سعٌد مصطفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3110

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -دمحم سعٌد مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3101

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -دمحم سعٌد مصطفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3101

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -كرٌم اشرؾ السٌد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3102

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -كرٌم اشرؾ السٌد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3103

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -مة  مدٌر فرع  البحٌرة عمروعبد الاله عطا هللا  شركة مساه -  3104

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -عمروعبد الاله عطا هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3105

 366111برلم       21101129ارٌخ : شبراخٌت ، ت -اسامه عبد الحلٌم دمحم على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3106

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -اسامه عبد الحلٌم دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3109

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -اسامه عبد الحلٌم دمحم على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3101

 366111برلم       21101129شبراخٌت ، تارٌخ :  -اسامه عبد الحلٌم دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  البحٌرة  -  3100

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -محمود عبد الؽنى حافظ احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3211

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -محمود عبد الؽنى حافظ احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3211

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -محمود عبد الؽنى حافظ احمد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3212

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -ؽنى حافظ احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة محمود عبد ال -  3213

366111 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -عمروعبد الاله عطا هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3214

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -مدٌر فرع  شبرا الخٌمة   عمروعبد الاله عطا هللا  توصٌة بسٌطة -  3215

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -مادونا رزق نظمى عرٌان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3216

366111 

برلم       21101129ملٌوبٌة ، تارٌخ : ال -مادونا رزق نظمى عرٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3219

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -مادونا رزق نظمى عرٌان  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3211

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -مادونا رزق نظمى عرٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3210

366111 

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -دمحم هشام دمحم عٌسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3211

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -دمحم هشام دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3211

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  - السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة احمد دمحم -  3212

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3213

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -رع  شبرا الخٌمة احمد دمحم السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر ف -  3214

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3215

    21101129بٌة ، تارٌخ : الملٌو -عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3216

 366111برلم   

    21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3219

 366111برلم   

    21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3211

 366111برلم   

    21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -عبد الرحمن مجدى مصطفى مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3210

 366111برلم   

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -دمحم هشام دمحم عٌسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3221

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -دمحم هشام دمحم عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3221

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -مإمن عبد العزٌز عبد الحمٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3222

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -بد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة مإمن عبد العزٌز ع -  3223

366111 

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3224

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -شبرا الخٌمة   احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع -  3225



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -احمد دمحم السٌد حسن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3226

 366111برلم       21101129خ : الملٌوبٌة ، تارٌ -احمد دمحم السٌد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3229

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -سعد سعد ابراهٌم صالح الفمى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3221

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -سعد سعد ابراهٌم صالح الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3220

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -سعد سعد ابراهٌم صالح الفمى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3231

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -راهٌم صالح الفمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة سعد سعد اب -  3231

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -مإمن عبد العزٌز عبد الحمٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3232

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة مإمن عبد العزٌز عبد الحمٌد   -  3233

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3234

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -فرع  شبرا الخٌمة دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  3235

366111 

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -مٌنا سمٌر عبد الشهٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3236

 366111برلم       21101129تارٌخ :  الملٌوبٌة ، -مٌنا سمٌر عبد الشهٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3239

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -مٌنا سمٌر عبد الشهٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3231

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -مٌنا سمٌر عبد الشهٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3230

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -دمحم عادل دمحم مرسى  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3241

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -دمحم عادل دمحم مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3241

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة   دمحم عادل دمحم مرسى -  3242

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -دمحم عادل دمحم مرسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3243

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -شبرا الخٌمة دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  3244

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -دمحم عبد الحمٌد دمحم مخٌمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3245

366111 

 366111برلم       21101129تارٌخ :  الملٌوبٌة ، -كرٌم اشرؾ السٌد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3246

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -كرٌم اشرؾ السٌد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3249



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رلم   ب    21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -دمحم السٌد محى الدٌن عبد هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3241

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -دمحم السٌد محى الدٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3240

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -دمحم السٌد محى الدٌن عبد هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3251

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -دمحم السٌد محى الدٌن عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3251

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -دمحم سعٌد مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3252

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -مصطفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  دمحم سعٌد -  3253

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -دمحم سعٌد مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3254

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -ٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة دمحم سعٌد مصطفى ابراهٌم  توصٌة بس -  3255

366111 

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -كرٌم اشرؾ السٌد على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3256

 366111برلم       21101129لٌوبٌة ، تارٌخ : الم -كرٌم اشرؾ السٌد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3259

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -عمروعبد الاله عطا هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3251

 366111برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -عمروعبد الاله عطا هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3250

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -اسامه عبد الحلٌم دمحم على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3261

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -م دمحم على  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة اسامه عبد الحلٌ -  3261

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -اسامه عبد الحلٌم دمحم على  شركة مساهمة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة  -  3262

366111 

برلم       21101129الملٌوبٌة ، تارٌخ :  -ٌطة  مدٌر فرع  شبرا الخٌمة اسامه عبد الحلٌم دمحم على  توصٌة بس -  3263

366111 

 1093-5-22هانى عبد المعتمد عبد الموجود سٌد  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  المعتمد عبد الموجود سٌد موالٌد  -  3264

ده وله حك ابرام جمٌع الصفمات وتمثٌل الشركه امام مدٌرا للشركه من ؼٌر الشركاء وٌكون له حك االداره والتولٌع بمفر -الماهره 

 392129برلم       21101129اى جهه ، تارٌخ : 

 -الماهره  1093-5-22سماح احمد دمحم سٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  المعتمد عبد الموجود سٌد موالٌد  -  3265

ع بمفرده وله حك ابرام جمٌع الصفمات وتمثٌل الشركه امام اى جهه ، مدٌرا للشركه من ؼٌر الشركاء وٌكون له حك االداره والتولٌ

 392129برلم       21101129تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هانى عبد المعتمد عبد الموجود سٌد  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ :  -  3266

 392129برلم       21101129

    21101129ركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرجت واستلمت كافه حمولها ، تارٌخ : سماح احمد دمحم سٌد  ش -  3269

 392129برلم   

هانى عبد المعتمد عبد الموجود سٌد  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح االداره والتولٌع  -  3261

بو عوؾ والطرؾ الثالث السٌده / دعاء احمد دمحم سٌد ابو عوؾ مجتمعٌن او عنها للطرؾ الثانى السٌده / سماح احمد دمحم سٌد ا

منفردٌن ةلهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولكل منهما حك االنفراد بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان 

ه فى حك الشركاء والؽٌر ان تصدر من الشركه وضمن اؼراضها على انه فٌما ٌختص ببٌع او رهن اصول الشركه فٌجب لتكون نافذ

 392129برلم       21101129الشركاء جمٌعا ولد اتفك الشركاء جمٌعا على تعٌٌن السٌد / هانى عبد ، تارٌخ : 

سماح احمد دمحم سٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح االداره والتولٌع عنها  -  3260

انى السٌده / سماح احمد دمحم سٌد ابو عوؾ والطرؾ الثالث السٌده / دعاء احمد دمحم سٌد ابو عوؾ مجتمعٌن او منفردٌن للطرؾ الث

ةلهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولكل منهما حك االنفراد بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان الشركه 

و رهن اصول الشركه فٌجب لتكون نافذه فى حك الشركاء والؽٌر ان تصدر من وضمن اؼراضها على انه فٌما ٌختص ببٌع ا

 392129برلم       21101129الشركاء جمٌعا ولد اتفك الشركاء جمٌعا على تعٌٌن السٌد / هانى عبد ، تارٌخ : 

، تارٌخ :  دمحم عمر عبدالنبى الفار  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه من شرٌن متضامن الى موصى -  3291

 300361برلم       21101129

دمحم عمر عبدالنبى الفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه من شرٌن متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  3291

 300361برلم       21101129

تارٌخ : دمحم عمر عبدالنبى الفار  شركة تضامن  شرٌن موصى  تعدٌل صفه من شرٌن متضامن الى موصى ،  -  3292

 300361برلم       21101129

دمحم عمر عبدالنبى الفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفه من شرٌن متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  3293

 300361برلم       21101129

ٌخ : مجدى السٌد اٌوب تمراز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه من شرٌن متضامن الى موصى ، تار -  3294

 300361برلم       21101129

مجدى السٌد اٌوب تمراز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه من شرٌن متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  3295

 300361برلم       21101129

: مجدى السٌد اٌوب تمراز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه من شرٌن متضامن الى موصى ، تارٌخ  -  3296

 300361برلم       21101129

مجدى السٌد اٌوب تمراز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه من شرٌن متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  3299

 300361برلم       21101129

 -اٌوب والسٌد مجدى السٌد  -دمحم عمر عبدالنبى الفار  شركة تضامن  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد  -  3291

عمرو المرسى عبد ربه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه والتعامل مع البنون 

وذلن بالسحب واالٌداع والتامٌنات االجتماعٌه وجمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع 

برلم       21101129اشكالهم الداره الشركه ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ :  الخاص بكافه

300361 

 -مجدى السٌد اٌوب والسٌد  -دمحم عمر عبدالنبى الفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد  -  3290

ردٌن ولهم فى ذلن كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه والتعامل مع البنون عمرو المرسى عبد ربه مجتمعٌن او منف

وذلن بالسحب واالٌداع والتامٌنات االجتماعٌه وجمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21101129ر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : الخاص بكافه اشكالهم الداره الشركه ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌ

300361 

 -مجدى السٌد اٌوب والسٌد  -دمحم عمر عبدالنبى الفار  شركة تضامن  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد  -  3211

رض الشركه والتعامل مع البنون عمرو المرسى عبد ربه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼ

وذلن بالسحب واالٌداع والتامٌنات االجتماعٌه وجمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع 

  برلم     21101129الخاص بكافه اشكالهم الداره الشركه ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

300361 

 -مجدى السٌد اٌوب والسٌد  -دمحم عمر عبدالنبى الفار  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد  -  3211

عمرو المرسى عبد ربه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه والتعامل مع البنون 

ع والتامٌنات االجتماعٌه وجمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع وذلن بالسحب واالٌدا

برلم       21101129الخاص بكافه اشكالهم الداره الشركه ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

300361 

 -مجدى السٌد اٌوب والسٌد  -من  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد مجدى السٌد اٌوب تمراز  شركة تضا -  3212

عمرو المرسى عبد ربه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه والتعامل مع البنون 

ر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع وذلن بالسحب واالٌداع والتامٌنات االجتماعٌه وجمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌ

برلم       21101129الخاص بكافه اشكالهم الداره الشركه ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

300361 

 -مجدى السٌد اٌوب والسٌد  - مجدى السٌد اٌوب تمراز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد -  3213

عمرو المرسى عبد ربه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه والتعامل مع البنون 

اع وذلن بالسحب واالٌداع والتامٌنات االجتماعٌه وجمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمط

برلم       21101129الخاص بكافه اشكالهم الداره الشركه ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

300361 

 -مجدى السٌد اٌوب والسٌد  -مجدى السٌد اٌوب تمراز  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد  -  3214

جتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه والتعامل مع البنون عمرو المرسى عبد ربه م

وذلن بالسحب واالٌداع والتامٌنات االجتماعٌه وجمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع 

برلم       21101129ل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : الخاص بكافه اشكالهم الداره الشركه ولهم حك توكٌ

300361 

 -مجدى السٌد اٌوب والسٌد  -مجدى السٌد اٌوب تمراز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌكٌن السٌد  -  3215

حٌات لتحمٌك ؼرض الشركه والتعامل مع البنون عمرو المرسى عبد ربه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فى ذلن كافه السلطات والصال

وذلن بالسحب واالٌداع والتامٌنات االجتماعٌه وجمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع 

برلم       21101129الخاص بكافه اشكالهم الداره الشركه ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

300361 

هشام عبد العزٌز السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اضافه صالحٌات للسٌد الدكتور/ رئٌس مجلس االدارة و  -  3216

العضو المنتدب للتنازل عن الترخٌص الصادر من االدارة المركزٌه لشئون الصٌدله ادارة تراخٌص المخازن بطنطا عن المخزن 

ة اللوتس شارع احمد مراد متفرع من شارع مصطفى كامل حى اول طنطا محافظه الؽربٌه و المرخص مخزن ادوٌه الكائن بعمار

تجدٌد لصالح السٌد د/ حازم دمحم حسن العشرى و تحرٌر  2116لسنه  41باسم شركة النٌل لالدوٌه و الصناعات الكٌماوٌه برلم 

 115661برلم       21101121ه او للؽٌر و التعامل ، تارٌخ : توكٌل رسمى عام لصالحه ٌبٌح له نمل الترخٌص لصالح

هشام عبد العزٌز السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اضافه صالحٌات للسٌد الدكتور/ رئٌس مجلس االدارة و  -  3219

العضو المنتدب للتنازل عن الترخٌص الصادر من االدارة المركزٌه لشئون الصٌدله ادارة تراخٌص المخازن بطنطا عن المخزن 

متفرع من شارع مصطفى كامل حى اول طنطا محافظه الؽربٌه و المرخص مخزن ادوٌه  الكائن بعمارة اللوتس شارع احمد مراد

تجدٌد لصالح السٌد د/ حازم دمحم حسن العشرى و تحرٌر  2116لسنه  41باسم شركة النٌل لالدوٌه و الصناعات الكٌماوٌه برلم 

 115661برلم       21101121تارٌخ : توكٌل رسمى عام لصالحه ٌبٌح له نمل الترخٌص لصالحه او للؽٌر و التعامل ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هشام عبد العزٌز السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اضافه صالحٌات للسٌد الدكتور/ رئٌس مجلس االدارة و  -  3211

العضو المنتدب للتنازل عن الترخٌص الصادر من االدارة المركزٌه لشئون الصٌدله ادارة تراخٌص المخازن بطنطا عن المخزن 

لكائن بعمارة اللوتس شارع احمد مراد متفرع من شارع مصطفى كامل حى اول طنطا محافظه الؽربٌه و المرخص مخزن ادوٌه ا

تجدٌد لصالح السٌد د/ حازم دمحم حسن العشرى و تحرٌر  2116لسنه  41باسم شركة النٌل لالدوٌه و الصناعات الكٌماوٌه برلم 

 115661برلم       21101121ترخٌص لصالحه او للؽٌر و التعامل ، تارٌخ : توكٌل رسمى عام لصالحه ٌبٌح له نمل ال

هشام عبد العزٌز السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مع جمٌع الهٌئات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و  -  3210

 115661برلم       21101121اتخاذ كل ما ٌلزم لذلن و اتخاذ كافه االجراءات ، تارٌخ : 

هشام عبد العزٌز السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مع جمٌع الهٌئات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و  -  3201

 115661برلم       21101121اتخاذ كل ما ٌلزم لذلن و اتخاذ كافه االجراءات ، تارٌخ : 

ارة  مع جمٌع الهٌئات و المصالح الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و هشام عبد العزٌز السٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس اد -  3201

 115661برلم       21101121اتخاذ كل ما ٌلزم لذلن و اتخاذ كافه االجراءات ، تارٌخ : 

ثناء احمد دمحم سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح االداره والتولٌع عنها  -  3202

ؾ الثانى السٌده / سماح احمد دمحم سٌد ابو عوؾ والطرؾ الثالث السٌده / دعاء احمد دمحم سٌد ابو عوؾ مجتمعٌن او منفردٌن للطر

ةلهم كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولكل منهما حك االنفراد بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان الشركه 

بٌع او رهن اصول الشركه فٌجب لتكون نافذه فى حك الشركاء والؽٌر ان تصدر من وضمن اؼراضها على انه فٌما ٌختص ب

 392129برلم       21101121الشركاء جمٌعا ولد اتفك الشركاء جمٌعا على تعٌٌن السٌد / هانى عبد ، تارٌخ : 

    21101121، تارٌخ :  ثناء احمد دمحم سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خرجت واستلمت كافه حمولها -  3203

 392129برلم   

 -الماهره  1093-5-22ثناء احمد دمحم سٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  المعتمد عبد الموجود سٌد موالٌد  -  3204

اى جهه ،  مدٌرا للشركه من ؼٌر الشركاء وٌكون له حك االداره والتولٌع بمفرده وله حك ابرام جمٌع الصفمات وتمثٌل الشركه امام

 392129برلم       21101121تارٌخ : 

محمود امٌن راشد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وعمال وموظفٌن ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك  -  3205

ات والصفمات التى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارط

برلم       21101121تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

414919 

محمود امٌن راشد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  عن راس المال وابرام العمود مع البنون من تسهٌالت ائتمانٌة وسحب  -  3206

لروض وؼٌرها و سحب مستندات استٌراد وكافة صور التعامل االخرى مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن و 

اؼراضها ولهم الحك فى التولٌع على عمود الشراء و االلتراض لالراضى والسٌارات والمنموالت وؼٌرها باسم الشركة اما بالنسبة 

ها من عمارات فتكون من حك الشرٌن االول منفردا او لبالى الشركاء جمٌعا مجتمعٌن للرهن او  البٌع الصول الشركة وممتلكات

 414919برلم       21101121وللمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ، تارٌخ : 

ة للطرفٌن االول والثانى محمود امٌن راشد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدرة والتولٌع لتصبح / موكل -  3209

منفردٌن او مجتمعٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها وللمدٌرٌن 

منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 

مطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلن التعامل معع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح االعمال وال

 414919برلم       21101121وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 416501برلم       21101111احمد ضٌؾ  وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 416501برلم       21101111احمد ضٌؾ  وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 416501برلم       21101111ة تضامن ، تارٌخ : احمد ضٌؾ  وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شرك -  3

 416501برلم       21101111احمد ضٌؾ  وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 416501برلم       21101111احمد ضٌؾ  وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

 416501برلم       21101111شرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : احمد ضٌؾ  و -  6

 416501برلم       21101111احمد ضٌؾ  وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  9

 416501برلم       21101111احمد ضٌؾ  وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

نٌو للتسوٌك العمارى وادارة المشروعات ) عز الدٌن مصطفى دمحم وشرٌكه ابراهٌم مصطفى دمحم (  توصٌة بسٌطة  ملخص  -  0

 313960برلم       21101111ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

برلم       21101111عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر  -  11

313960 

نٌو للتسوٌك العمارى وادارة المشروعات ) عز الدٌن مصطفى دمحم وشرٌكه ابراهٌم مصطفى دمحم (  شركة تضامن  ملخص  -  11

 313960برلم       21101111ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

برلم       21101111شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   ابراهٌم مصطفى دمحم سعٌد وشركاه -  12

313960 

برلم       21101111حسن عبدالؽفار دمحم وشركاءه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

414201 

 414201برلم       21101111رٌخ : سامر البٌن و شرٌكة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تا -  14

 249161برلم       21101121ماهر رٌاض وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  15

 249161برلم       21101121نادٌة سعد لطفى وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  16

 249161برلم       21101121ماهر رٌاض وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  19

 249161برلم       21101121ماهر رٌاض وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

 249161برلم       21101121ركة تضامن ، تارٌخ : نادٌة سعد لطفى وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه ش -  10

 249161برلم       21101121ماهر رٌاض وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

 249161برلم       21101121ماهر رٌاض وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

 249161برلم       21101121ة سعد لطفى وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : نادٌ -  22

 249161برلم       21101121ماهر رٌاض وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  23

    21101122خص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : سمٌر حبٌب مٌخائٌل ونادٌه شفٌك ؼبلاير  توصٌة بسٌطة  مل -  24

 241411برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101122نشؤت جرجس و سمٌر مترى و شركائهم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  25

 241411برلم   

برلم       21101122 سمٌر حبٌب ومرعً مٌخائٌل  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : -  26

241411 

سمٌر حبٌب مٌخائٌل ونشؤت البرماوى وسمٌر مترى  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  29

 241411برلم       21101122

برلم       21101122نشؤت جرجس وسمٌر مترى  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

241411 

    21101122سمٌر حبٌب مٌخائٌل ونادٌه شفٌك ؼبلاير  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  20

 241411برلم   

    21101122نشؤت جرجس و سمٌر مترى و شركائهم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

 241411برلم   

برلم       21101122ٌخائٌل  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : سمٌر حبٌب ومرعً م -  31

241411 

سمٌر حبٌب مٌخائٌل ونشؤت البرماوى وسمٌر مترى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  32

 241411برلم       21101122

برلم       21101122ر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : نشؤت جرجس وسمٌر مترى  شركة تضامن  ملخص ومشه -  33

241411 

    21101122سمٌر حبٌب مٌخائٌل ونادٌه شفٌك ؼبلاير  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  34

 241411برلم   

    21101122: نشؤت جرجس و سمٌر مترى و شركائهم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ  -  35

 241411برلم   

برلم       21101122سمٌر حبٌب ومرعً مٌخائٌل  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  36

241411 

سمٌر حبٌب مٌخائٌل ونشؤت البرماوى وسمٌر مترى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  39

 241411برلم       21101122

برلم       21101122نشؤت جرجس وسمٌر مترى  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

241411 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 324214برلم       21101111، تارٌخ :  11041  2124/9/12سمٌر عبد الوهاب حسن  سارى حتى   -  1

 265330برلم       21101111، تارٌخ :  11030مدٌحه دمحم كامل محروس     -  2

 366213برلم       21101111، تارٌخ :  11041احمد عفٌفً بٌومً بٌومً     -  3

 321049برلم       21101111، تارٌخ :  11054  2124/4/25سن  سارى حتى حسن فهمً حسانٌن ح -  4

 351516برلم       21101111، تارٌخ :  11061  2124/3/1جعاره لالستٌرد والتصدٌر  سارى حتى   -  5

 341915برلم       21101111، تارٌخ :  11043  2121/0/20ولٌد  دمحم  الدمرداش مكاوى  سارى حتى   -  6

 236211برلم       21101111، تارٌخ :  11016  2121/6/2لاسم سلٌم عبدهللا  سارى حتى   -  9

 311211برلم       21101111، تارٌخ :  11100صٌدلٌة د/ اٌناس عبد البالى     -  1

 250141برلم       21101111، تارٌخ :  11060نبٌل انور على احمد     -  0

 311165برلم       21101111، تارٌخ :  11061  2122/1/21عالم  سارى حتى   سٌدة ابو الوفا الوفا -  11

 291161برلم       21101111، تارٌخ :  11031  2123/1/1ناجً دمحم دمحم علً  سارى حتى   -  11

 390411برلم       21101111، تارٌخ :  11056عبد هللا دمحم عبد هللا جاد الكرٌم     -  12

 246201برلم       21101111، تارٌخ :  11011  2122/4/5سٌد محمود بٌومً  سارى حتى احمد ال -  13

 311051برلم       21101114، تارٌخ :  11113  2121/1/29احمد دمحم حلمً دمحم  سارى حتى  -  14

 322553برلم       21101114، تارٌخ :  11115  2124/5/15احمد فتح هللا احمد عٌد  سارى حتى  -  15

 300134برلم       21101114، تارٌخ :  11003  2124/5/24عفاؾ محمود على محمود  سارى حتى  -  16

 324402برلم       21101114، تارٌخ :  11091  2124/9/23هاشم عطا هللا هاشم علً  سارى حتى  -  19

 101110برلم       21101114، تارٌخ :  11110  2123/1/5مصلح احمد ابراهٌم  سارى حتى  -  11

 395669برلم       21101114، تارٌخ :  11000  2121/3/11حسام الدٌن رمضان عبد الناصر سالمه  سارى حتى  -  10

 315116برلم       21101115، تارٌخ :  11143  2122-12-11امٌر بشرى فلتؤوس  سارى حتى /  -  21

 319161برلم       21101115، تارٌخ :  11191  2123-9-5حنان عبد الفتاح دمحم عبد الصمد  سارى حتى /  -  21

 325240برلم       21101115، تارٌخ :  11191  2124-1-22فادي بطرس لبٌب  سارى حتى /  -  22

 213003برلم       21101115، تارٌخ :  11129  2124-1-5نادر انور نموال رزق  سارى حتى /  -  23

 361046برلم       21101115، تارٌخ :  11114  الفٌصل حسن سمٌر دمحم   -  24

 361046برلم       21101115، تارٌخ :  11115الفٌصل حسن سمٌر دمحم     -  25

 365951برلم       21101115، تارٌخ :  11160  2121-1-31دمحم احمد السٌد ابو زٌد  سارى حتى /  -  26
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 312 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 302001برلم       21101116، تارٌخ :  19141  2121/5/21هشام دمحم فإاد دمحم حسٌن  سارى حتى  -  29

 193199برلم       21101116، تارٌخ :  11113فوزي مصطفً سعد     -  21

 323160برلم       21101116، تارٌخ :  11111  2124/6/20طارق السٌد دمحم علٌوه  سارى حتى  -  20

 311544برلم       21101116، تارٌخ :  11116طلعت فوزي جرجس     -  31

 345366برلم       21101116، تارٌخ :  11106  2122/4/14طارق عبد السالم عبد المعز  سارى حتى  -  31

 323143برلم       21101116، تارٌخ :  11105  2124/6/20نبٌل زاهر رزق جورجً  سارى حتى  -  32

 324013برلم       21101116، تارٌخ :  11156  2124/1/1عبدالحكٌم الشافعً  سارى حتى احمد  -  33

 332114برلم       21101116، تارٌخ :  11115  2121/9/11دمحم سٌد لطب  سارى حتى  -  34

 349616برلم       21101116، تارٌخ :  11151  2122/9/29شاكر حامد حسب محرم  سارى حتى  -  35

 306110برلم       21101116، تارٌخ :  11136دمحم حسن عبد الخالك سٌد     -  36

 165460برلم       21101116، تارٌخ :  11135  2124/1/11سعٌد امام عبد الرازق  سارى حتى  -  39

 323111برلم       21101116، تارٌخ :  11144  2124/ 6/ 29اشرؾ مرزوق علً دمحم  سارى حتى -  31

 310546برلم       21101116، تارٌخ :  11104  2124/1/2لشحات حبٌب بهنساوي رمضان  سارى حتى ا -  30

 303503برلم       21101116، تارٌخ :  11100سٌد فرج سٌد سلٌمان     -  41

 321251برلم       21101119، تارٌخ :  11191  2124/13/10دمحم جمٌل محمود ؼالً  سارى حتى -  41

 09031برلم       21101119، تارٌخ :  11116الرحمن دمحم    عبد -  42

 301431برلم       21101119، تارٌخ :  11213  2124/12/14احمد محسن مصطفى كمال عبدالحلٌم  سارى حتى -  43

 204262برلم       21101119، تارٌخ :  11165وجدي محمود علً     -  44

 311114برلم       21101119، تارٌخ :  11160  2121/11/25ىهاله شاكر  سارى حت 1صٌدلٌه د -  45

 316120برلم       21101119، تارٌخ :  11106  2123/11/20سعٌد سعد خلٌفه  سارى حتى -  46

 390641برلم       21101119، تارٌخ :  11231عصام رمضان كٌالنً لاسم     -  49

 259119برلم       21101119، تارٌخ :  11215  2124/19/26ى حتىمكتب الشرلاوي للهندسه والمماوالت  سار -  41

 291243برلم       21101119، تارٌخ :  11211  2122/12/23صبحً للنظارات  سارى حتى -  40

 362610برلم       21101119، تارٌخ :  11221  2124/11/31دمحم طه محجوب ابو موافى  سارى حتى -  51

 246511برلم       21101119، تارٌخ :  11105  2122/14/21موسً  سارى حتى عفاؾ عبد الجلٌل -  51

 311256برلم       21101119، تارٌخ :  11221  2124/13/16محمود المتولى ابو زٌد المتولى  سارى حتى -  52

 362629برلم       21101111، تارٌخ :  11245  2110/1/31اٌهاب امٌل شولى اسكندر  سارى حتى  -  53

 104111برلم       21101111، تارٌخ :  11246سارى حتى  2124/2/12مكتبه وخردوات حسان   -  54
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 301911برلم       21101111، تارٌخ :  11256  2124/9/11جان جرجس تماوى زكرى  سارى حتى  -  55

 351613برلم       21101111، تارٌخ :  11240  2124/3/6صٌدلٌه د/لوسى  سارى حتى  -  56

 351613برلم       21101111، تارٌخ :  11240  2124/3/6د/ لوسى موسى  سارى حتى  -  59

 310111برلم       21101111، تارٌخ :  1125  2124/1/24مها حسن حسن خلٌل  سارى حتى  -  51

 361122برلم       21101111، تارٌخ :  11295  2124/5/0وى عبد الجواد فاوى  سارى حتى فا -  50

 361911برلم       21101111، تارٌخ :  11256  2124/9/11اسالم دمحم دمحم حسن  سارى حتى  -  61

 350421برلم       21101115، تارٌخ :  11201  2124/ 4/ 11احمد حسن حسٌن درؼام  سارى حتى -  61

 294963برلم       21101115، تارٌخ :  11200  2122-11-21كرم انور جورجً  سارى حتى /  -  62

 301140برلم       21101115، تارٌخ :  11312  2124-4-29حنان لطب دروٌش لطب  ٌسرى حتى /  -  63

 365034برلم       21101111، تارٌخ :  11351  2121/2/1مجوهرات اسامة  سارى حتى  -  64

 390115برلم       21101111، تارٌخ :  11339  2121/9/1ٌسري انور ناشد  سارى حتى  -  65

 391950برلم       21101111، تارٌخ :  11333  2121/6/10احمد عبد الكرٌم السٌد عثمان  سارى حتى  -  66

 341011برلم       21101111، تارٌخ :  11321  2122/0/31لدري احمد جبر  سارى حتى   -  69

 362220برلم       21101111، تارٌخ :  11315  2124/1/14حسام الدٌن مصطفً احمد عبد الرحمن  سارى حتى  -  61

 225136برلم       21101111، تارٌخ :  11316  2123/5/11د/ وفاء مختار عبدالؽنً الرب  سارى حتى  -  60

 314251برلم       21101111، تارٌخ :  13211  2122/3/10امل حلمى زكى تادرس  سارى حتى   -  91

 303011برلم       21101111، تارٌخ :  11334  2121/11/26امجد احمد عبد الجواد على  سارى حتى  -  91

 243263برلم       21101111، تارٌخ :  11341  2121/11/31رمضان دمحم حسٌن حسنٌن  سارى حتى  -  92

 316351برلم       21101110، تارٌخ :  11301  2123/1/31رجس  سارى حتى حاجب كمال حاجب ج -  93

 201940برلم       21101110، تارٌخ :  11359  2121/1/21منً حسن ابو العال  سارى حتى  -  94

 346324برلم       21101110، تارٌخ :  11311  2122/5/20محمود دمحم عبد العال فراج  سارى حتى  -  95

 259110برلم       21101110، تارٌخ :  11356  2124/9/19براهٌم احمد عبدالعال  سارى حتى ا -  96

 311409برلم       21101110، تارٌخ :  11351  2124/5/11احالم دمحم عبدالتواب  سارى حتى  -  99

 325213برلم       21101110، تارٌخ :  11300  2124/1/21امل محمود السٌد  سارى حتى  -  91

 311534برلم       21101110، تارٌخ :  113156  2124/5/19جمال ابراهٌم محمود لطب  سارى حتى  -  90

 161913برلم       21101121، تارٌخ :  11424  2124/2/1سمٌر عرٌؾ  سارى حتى  -  11

 214252برلم       21101121، تارٌخ :  11415  2124/1/22نبٌله ابراهٌم مصطفى  سارى حتى  -  11

 365150برلم       21101121، تارٌخ :  11426  2124/12/29امنٌه صالح احمد هرٌدي  سارى حتى  -  12
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 306525برلم       21101121، تارٌخ :  11410  2122/12/19ابو بكر عبد العزٌز الشوربجى الجندى  سارى حتى  -  13

 335319برلم       21101121، تارٌخ :  11411خلؾ هاشم دمحم خلؾ     -  14

 361694برلم       21101121، تارٌخ :  11412  2124/9/19وائل عبد الرحمن عٌد  سارى حتى  -  15

 300232برلم       21101121، تارٌخ :  11433  2124/4/25دٌنا الفرماوى عبدالرحمن العسٌوى  سارى حتى  -  16

 399104برلم       21101121، تارٌخ :  11421  2121/5/1ٌوسؾ فرج ٌوسؾ  سارى حتى  -  19

 321134برلم       21101121، تارٌخ :  11413  2124/3/3عماد كمال مبرون السعداوي  سارى حتى  -  11

 300341 برلم      21101121، تارٌخ :  11416  2124/9/21عالء على مفرح محمود  سارى حتى  -  10

 335201برلم       21101121، تارٌخ :  11422ازٌاء زٌن العابدٌن     -  01

 109154برلم       21101121، تارٌخ :  11441  2124/6/29مكتب ناجً للتجاره الدولٌه  سارى حتى  -  01

 109154برلم       21101121، تارٌخ :  11441  2124/6/29مهندس رإؾ ناجً ؼالً الرافعً  سارى حتى  -  02

 324254برلم       21101121، تارٌخ :  11411منٌر دمحم محروس السٌد     -  03

 211614برلم       21101121، تارٌخ :  11461مإسسه السعدي للتجاره والمماوالت الكهربائٌه     -  04

 324930برلم       21101121، تارٌخ :  11410  2124/1/2ٌاسر عبد المنعم حسن السٌد خلٌل  سارى حتى  -  05

 211001برلم       21101121، تارٌخ :  11406  2124-3-25حاتم عبدالعزٌز الماظ  سارى حتى /  -  06

 311161برلم       21101121، تارٌخ :  11466  2121/11/0سامح فكري زاهر مٌخائٌل  سارى حتى  -  09

 221044برلم       21101121تارٌخ :  ، 11463  2123/11/12فرج دمحم فرج  سارى حتى  -  01

 324596برلم       21101121، تارٌخ :  11403  2124-9-29صٌدلٌه د/ فادٌه انور حلمً  سارى حتى /  -  00

 325224برلم       21101122، تارٌخ :  11511الشبراوي للمماوالت واالستٌراد والتصدٌر     -  111

 319161برلم       21101122، تارٌخ :  11521ه    ولٌد عبدالظاهر عبدالجلٌل ط -  111

 365402برلم       21101122، تارٌخ :  11511  2121/1/16سلوي دمحم عبد الوهاب  سارى حتى  -  112

 324942برلم       21101122، تارٌخ :  11516عزت فاٌز ملن     -  113

 319644برلم       21101122، تارٌخ :  11532  2123/11/3محمود فتحى سلٌمان عٌسى  سارى حتى  -  114

 361114برلم       21101122، تارٌخ :  11511  2124/9/24جوده دمحم شرٌؾ علً  سارى حتى  -  115

 324921برلم       21101125، تارٌخ :  11504  2124-1-1اٌمن عبدالمسٌح رشدي  سارى حتى /  -  116

 363124برلم       21101125، تارٌخ :  11563  2124/0/24تى انتصار حمد الرب رمضان  سارى ح -  119

 212011برلم       21101125، تارٌخ :  1515مإنس رالى الوفا     -  111

 300461برلم       21101125، تارٌخ :  11536  2124/1/10ٌعموب معوض ٌوسؾ صلٌب  سارى حتى  -  110

 361261برلم       21101125، تارٌخ :  11541  2121/516رومانً رسمً جرجس عبده  سارى حتى  -  111
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 293110برلم       21101125، تارٌخ :  11594امٌره عبدالسالم حمدي     -  111

 361314برلم       21101125، تارٌخ :  11560  2124/5/21بٌتر سبورت  سارى حتى  -  112

 300952برلم       21101125، تارٌخ :  11592  2124/11/14طارق محمود فراج عبد الحافظ  سارى حتى  -  113

 239990برلم       21101125، تارٌخ :  11556احمد نصر الدٌن سعد عبدالملن     -  114

 313241برلم       21101125، تارٌخ :  11569  2123/5/1صالح الدٌن احمد حماده  سارى حتى  -  115

 316642برلم       21101126، تارٌخ :  11615الكرنفال سمٌر عجمً     -  116

 166145برلم       21101126، تارٌخ :  11622  2124/11/26نضال عبدالحلٌم االبٌض  سارى حتى  -  119

 362231   برلم    21101126، تارٌخ :  11620  2124/1/14صٌدلٌة د / مجدى الشهاوى الجدٌدة  سارى حتى  -  111

برلم       21101126، تارٌخ :  11649  2124/9/11الصٌاد للتورٌدات للفنادق والمري السٌاحٌه  سالرى حتى  -  110

324169 

 306511برلم       21101126، تارٌخ :  11616رنا عبد الحلٌم جمٌل الكاشؾ     -  121

 319149برلم       21101126، تارٌخ :  11631  2123/9/16فاتن عبد الرحمن شندى السٌد  سارى حتى  -  121

 302111برلم       21101126، تارٌخ :  11641  2121/1/4دمحم لطفى السٌد دروٌش  سارى حتى  -  122

 350023برلم       21101126، تارٌخ :  11620  2124/5/9ماجده عزٌز رزق هللا  سارى حتى -  123

 311629برلم       21101126، تارٌخ :  11626  2124/5/31حتى فادى فرح رزق باسٌلٌوس  سارى  -  124

 323105برلم       21101126، تارٌخ :  11635  2124/6/31نظارات ابراهٌم حسن  سارى حتى  -  125

 195219برلم       21101126، تارٌخ :  11611فتحً عبدالظاهر علً     -  126

 321063برلم       21101126، تارٌخ :  11629  2124/3/9حتى مٌخائٌل زكً مٌخائٌل منصور  سارى  -  129

 301161برلم       21101129، تارٌخ :  11699اٌهاب حمد عبدهللا السٌد     -  121

 301161برلم       21101129، تارٌخ :  11699الصافى للمماوالت     -  120

 214219برلم       21101129:  ، تارٌخ 11911  2124/1/21جمٌل سعد بطرس  سارى حتى  -  131

، تارٌخ :  11911  2124/1/21مإسسة الباشا لتجارة الؽالٌات وتورٌد ؼالٌات ) جمٌل سعد بطرس (  سارى حتى  -  131

 214219برلم       21101129

 399102برلم       21101129، تارٌخ :  11651  2121-5-1مجدي عبد الاله دمحم ابو رحاب  سارى حتى /  -  132

 322116برلم       21101129، تارٌخ :  11914احمد مختار مصطفً اسماعٌل     -  133

 315363برلم       21101129، تارٌخ :  11919  2122/0/1اٌمان ابراهٌم دمحم عوض دٌاب  سارى حتى  -  134

 231211رلم   ب    21101129، تارٌخ :  11656  2124/4/1فتحً دمحم احمد سلٌمان  سارى حتى  -  135

 325211برلم       21101129، تارٌخ :  1  2124-1-21فرج هللا فهمً احمد دمحم  سارى حتى /  -  136

 309604برلم       21101129، تارٌخ :  11669  2123-0-2مرفت جورج مٌخائٌل جرجس  سارى حتى /  -  139
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 101121برلم       21101129، تارٌخ :  11666احمد زوام دمحم عبدالعلٌم     -  130

 392131برلم       21101129، تارٌخ :  11611  2121/11/9اسامه عبد هللا علٌان  سارى حتى  -  141

برلم       21101129، تارٌخ :  11651  2124-1-11طلعت عبد الرازق ابو المعاطً اسماعٌل  سارى حتى /  -  141

362115 

 362069برلم       21101121، تارٌخ :  11913  2124/0/19ولٌد احمد دمحم احمد خلٌل المصري  سارى حتى  -  142

 306151برلم       21101121، تارٌخ :  11919  2123/2/11دمحم ٌحٌى محمود عبد الصمد حسان  سارى حتى  -  143

 351215برلم       21101121، تارٌخ :  11922  2122/12/11محمود دمحم بخٌت فرؼلى  سارى حتى  -  144

برلم       21101121، تارٌخ :  11921  2124/6/15معرض طارق للعب االطفال واالستٌراد  سارى حتى  -  145

323519 

 366143برلم       21101121، تارٌخ :  11924  2121/2/11خالد عبد الفتاح شاهٌن سلٌمان  سارى حتى -  146

 351515برلم       21101121، تارٌخ :  12941  2122-12-23معاذ عبد العزٌز عبد الداٌم  سارى حتى  -  149

 199051برلم       21101121، تارٌخ :  11936ابراهٌم السٌد السٌد     -  141

 301660برلم       21101121، تارٌخ :  11932  2121/9/21ماجد ثروت سلٌم فلتس  سارى حتى  -  140

 255032برلم       21101121، تارٌخ :  11931  2124/2/21احمد دمحم دمحم علً سالم  سارى حتى   -  151

 314995برلم       21101121، تارٌخ :  11940  2123/6/23دمحم سٌد حنفً علً عالم  سارى حتى  -  151

 241114برلم       21101121، تارٌخ :  11952ن الدٌب    ابراهٌم نبٌه سلٌما -  152

 303210برلم       21101120، تارٌخ :  11969  2121/6/22وائل رزق عبد المنعم حسٌن  سارى حتى  -  153

 390202برلم       21101120، تارٌخ :  11901  2121/9/3سامً علً دمحم دمحم بسه  سارى حتى  -  154

 311911برلم       21101120، تارٌخ :  11965  2124/6/13ح كمال احمد  سارى حتى شادى ممدو -  155

 260592برلم       21101120، تارٌخ :  11991فتحً هرٌدي عبدالرسول     -  156

 323154برلم       21101120، تارٌخ :  11993  2124/6/20دمحم دمحم احمد سٌد  سارى حتى -  159

 256541برلم       21101120، تارٌخ :  11901  2124/3/31رون  سالرى حتى حنفً محمود مب -  151

 300141برلم       21101120، تارٌخ :  11962  2124/6/14دمحم مصطفى محمود ربٌع  سارى حتى  -  150

 364056برلم       21101120، تارٌخ :  11966  2124/12/24جمال احمد دمحم احمد  سارى حتى -  161

 301120برلم       21101120، تارٌخ :  11919  2123/12/14محسن بركات احمد البلونى  سارى حتى  -  161

 352514برلم       21101120، تارٌخ :  11903  2123/4/11دمحم محمود سلٌمان السٌد  سارى حتى  -  162

 351520برلم       21101120، تارٌخ :  11961  2124/3/2رضا اسماعٌل العوضى  سارى حتى  -  163

 320350برلم       21101120، تارٌخ :  11192احمد سٌد سٌد     -  164
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 309611برلم       21101111، تارٌخ :  11032  2123/9/24دالٌا عشماوى و شركاه  سارى حتى   -  1

برلم       21101111، تارٌخ :  11025  2124/1/22م  سارى حتى  1م1خبرات الدولٌه المتكامله ) توتالٌتى( ش شركه ال -  2

211115 

 101102برلم       21101111، تارٌخ :  11042  2124/1/21حورٌما شركه ذات مسئولٌة محدودة  سارى حتى  -  3

 101المرار الجمهورى  1095لسنه  111طبما الحكام المانون  -الجمعٌه التعاونٌة االنتاجٌة للتشٌٌد ومواد البناء بعٌن شمس  -  4

برلم       21101111، تارٌخ :  11031  2124/4/21سارى حتى    1096لسنه  33ولمرار الوزارى برلم  1093لسنه 

321111 

 355160برلم       21101111، تارٌخ :  11053  2123/1/24اه  سارى حتى  اٌفكو ستٌل سعٌد فإاد وشرك -  5

 309192برلم       21101111، تارٌخ :  11029  2123/11/22شرٌؾ احمد ابو زٌد شاهٌن و شركائه  سارى حتى   -  6

برلم       21101111، تارٌخ :  11011  2124/1/0الشركة المصرٌة  السعودٌة عالء محسوب وشركاة  سارى حتى   -  9

311052 

، تارٌخ :  11011  2124/1/0الشركة المصرٌة السعودٌة للصناعات الؽذائٌة عالء محسوب و شركاه  سارى حتى   -  1

 311052برلم       21101111

  برلم     21101111، تارٌخ :  11011  2124/1/0الشركة المصرٌة  السعودٌة عالء محسوب وشركاة  سارى حتى   -  0

311052 

، تارٌخ :  11011  2124/1/0الشركة المصرٌة السعودٌة للصناعات الؽذائٌة عالء محسوب و شركاه  سارى حتى   -  11

 311052برلم       21101111

برلم       21101111، تارٌخ :  11011  2124/1/0الشركة المصرٌة  السعودٌة عالء محسوب وشركاة  سارى حتى   -  11

311052 

، تارٌخ :  11011  2124/1/0الشركة المصرٌة السعودٌة للصناعات الؽذائٌة عالء محسوب و شركاه  سارى حتى   -  12

 311052برلم       21101111

برلم       21101111، تارٌخ :  11011  2124/1/0الشركة المصرٌة  السعودٌة عالء محسوب وشركاة  سارى حتى   -  13

311052 

، تارٌخ :  11011  2124/1/0ة السعودٌة للصناعات الؽذائٌة عالء محسوب و شركاه  سارى حتى  الشركة المصرٌ -  14

 311052برلم       21101111

 165612برلم       21101114، تارٌخ :  11090سارى حتى  2124/1/19محسن عبد الرحمن الفطاٌري وشركاه   -  15

 350130برلم       21101114، تارٌخ :  11111  2124/3/22محمود عاشور وشركاه  سارى حتى  -  16

 269015برلم       21101114، تارٌخ :  11099  2121/9/21شركه اسكاروس فاٌز سكر وشرٌكته  سارى حتى  -  19
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324510 

برلم       21101114، تارٌخ :  11112سارى حتى  2124/9/24وال هاشم ونجوي منٌر عبدالعزٌز وشركاهم  ن -  10

324510 

 324510برلم       21101114، تارٌخ :  11112سارى حتى  2124/9/24حسن حسٌن حسن وشرٌكته   -  21

 300296برلم       21101114، تارٌخ :  11096  2124/9/6ابراهٌم رمضان ذكى وشركاة  سارى حتى  -  21

 300351برلم       21101115، تارٌخ :  11149  2124-9-21احمد محروس وشركاه  سارى حتى /  -  22

 300351برلم       21101115، تارٌخ :  11149  2124-9-21احمد محروس وشرٌكه  سارى حتى /  -  23

 300351برلم       21101115، تارٌخ :  11149  2124-9-21احمد محروس وشركاه  سارى حتى /  -  24

 300351برلم       21101115، تارٌخ :  11149  2124-9-21احمد محروس وشرٌكه  سارى حتى /  -  25

برلم       21101115، تارٌخ :  11140شركة باٌونٌرز للتجارة والتوكٌالت ) حسن سمٌر حسن الذهبى وشركاه (     -  26

316131 

 301452برلم       21101115، تارٌخ :  11144  2124-2-1ٌفى وشركاه  سارى حتى / دمحم العف -  29

 325621برلم       21101115، تارٌخ :  11131  2124-0-6محسن عبدالسٌد بشاي وشركاه  سارى حتى /  -  21

    21101115، تارٌخ :  11156  2123/11/11ناجً دمحم الشوربجً وشركاه  سارى حتى  1ورثه دمحم الشوربجً احمد  -  20

 253011برلم   

، تارٌخ :  11141  2122-4-15شركه االصدلاء للتعبئه والتوزٌع فرست . عادل السٌد سالم وشركاه  سارى حتى /  -  31

 291169برلم       21101115

  2122-4-15ارى حتى / شركه االصدلاء للتعبئه والتوزٌع )فرست ( دمحم خالد حماد .وعادل سٌد سالم وشرٌكهما  س -  31

 291169برلم       21101115، تارٌخ :  11141

 115346برلم       21101115، تارٌخ :  11151  2121-11-16ادوارد حنا عبد المسٌح وشرٌكة  سارى حتى /  -  32

برلم       21101115، تارٌخ :  11120  2124-1-23شركه المركز الدولً للشحن والنمل ش ذ م م  سارى حتى /  -  33

214296 

برلم       21101115، تارٌخ :  11120  2124-1-23شركه المركز الدولً للشحن والنمل ش ذ م م  سارى حتى /  -  34

214296 

 340411برلم       21101115، تارٌخ :  11125  2122-11-22كاه  سارى حتى / مصطفً دمحم ابراهٌم جالل و شر -  35

، تارٌخ :  11142  2124-4-11شركة االعتماد لالستٌراد والتصدٌر ) مصطفى على احمد وشركاه(  سارى حتى /  -  36

 256611برلم       21101115

 256611برلم       21101115، تارٌخ :  11142  2124-4-11مصطفى احمد على وشركاة  سارى حتى /  -  39

، تارٌخ :  11142  2124-4-11مصطفى احمد على وشركاه  سارى حتى /  -شركة االعتماد لالستٌراد والتصدٌر  -  31

 256611برلم       21101115

 232391برلم       21101115، تارٌخ :  11139  2124-9-23سمٌر ابوالمكارم رزق وشركاه  سارى حتى /  -  30
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 232391برلم       21101115تارٌخ : 

 232391برلم       21101115، تارٌخ :  11139  2124-9-23سمٌر ابوالمكارم رزق وشركاه  سارى حتى /  -  41

،  11139  2124-9-23والئحته  سارى حتى /  11لسنه  150المكارم للمماوالت واالنشاءات ش.م.م خاضعه لمانون  ابو -  42

 232391برلم       21101115تارٌخ : 

 324313برلم       21101115، تارٌخ :  11150  2124-9-16درٌم ستودٌو مفدي ثابت وشرٌكته  سارى حتى /  -  43

 336351برلم       21101115، تارٌخ :  11164ستٌراد والتصدٌر ) انور حسن دمحم احمد وشركاه (    شركة الشماع لال -  44

 336351برلم       21101115، تارٌخ :  11164انور حسن دمحم احمد وشركاه     -  45

 214122برلم       21101115، تارٌخ :  11154  2121/0/1برتا جرجس عوض وشركاها  سارى حتى  -  46

    21101115، تارٌخ :  11154  2121/0/1ورثة برتا جرجس عوض وعنهم / شرٌؾ حنا بشارة وشركاة  سارى حتى  -  49

 214122برلم   

 311360برلم       21101116، تارٌخ :  11111شركة لوطه التجارٌة     -  41

برلم       21101116، تارٌخ :  11115  2124/3/6) وائل محمود احمد وشركاه ( للمماوالت العمومٌه  سارى حتى  -  40

321029 

    21101116، تارٌخ :  11115  2124/3/6عبد الرحمن مسعد عبد المعطً وشركاه للمماوالت العمومٌه  سارى حتى  -  51

 321029برلم   

 314060رلم   ب    21101116، تارٌخ :  11112  2122/6/20كرٌمه احمد وشركاها/ عطور عالمٌه  سارى حتى  -  51

 314060برلم       21101116، تارٌخ :  11112  2122/6/20كرٌمه احمد وشركاها/ عطور عالمٌه  سارى حتى  -  52

برلم       21101116، تارٌخ :  11130  2124/2/11شركه الجوهرة المابضة لالستثمارات المالٌة ش.م .م  سارى حتى  -  53

301521 

 310156برلم       21101116، تارٌخ :  11153  2124/1/23واوالده  سارى حتى سعٌد عٌاد نصر هللا  -  54

 310156برلم       21101116، تارٌخ :  11153  2124/1/23سعٌد عٌاد نصر هللا واوالده  سارى حتى  -  55

 205961برلم       21101116، تارٌخ :  11120  2121/5/21دومٌنٌن ماري ٌوسؾ وشركاها  سارى حتى  -  56

برلم       21101116، تارٌخ :  11120  2121/5/21مجوهرات سامٌه نجٌب رباب ورشا صالح الدٌن  سارى حتى  -  59

205961 

    21101116، تارٌخ :  11101  2124/9/1طارق حمدى وهٌب  و محمود عٌسى احمد لمر وشرٌكاهما  سارى حتى  -  51

 300261برلم   

 300261برلم       21101116، تارٌخ :  11101  2124/9/1كاه  سارى حتى طارق حمدى وهٌب وشرٌ -  50

 300261برلم       21101116، تارٌخ :  11101  2124/9/1طارق حمدى وهٌب وشرٌكاه  سارى حتى  -  61

 212010برلم       21101119، تارٌخ :  11241  2124/16/13شركه روبً للمعادن  سارى حتى -  61

 212010برلم       21101119، تارٌخ :  11241  2124/16/13شركه روبً للمعادن  سارى حتى -  62
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 315116برلم   

    21101119، تارٌخ :  11211  2123/19/13ٌر حلمى وشركاة  سارى حتىشركة جلوبال جولد للمشؽوالت الذهبٌة الب -  64

 315116برلم   

    21101119، تارٌخ :  11211  2123/19/13االرمٌا لتصنٌع المشؽوالت الذهبٌه )البٌر حلمً وشرٌكه(  سارى حتى -  65

 315116برلم   

    21101119، تارٌخ :  11211  2123/19/13شركاة  سارى حتىجلوبال جولد لتصنٌع المشؽوالت الذهبٌة البٌر حلمى و  -  66

 315116برلم   

    21101119، تارٌخ :  11211  2123/19/13شركة جلوبال جولد للمشؽوالت الذهبٌة البٌر حلمى وشركاة  سارى حتى -  69

 315116برلم   

    21101119، تارٌخ :  11211  2123/19/13حتىاالرمٌا لتصنٌع المشؽوالت الذهبٌه )البٌر حلمً وشرٌكه(  سارى  -  61

 315116برلم   

 231943برلم       21101119، تارٌخ :  11194  2124/ 5/ 10محالت الماضً وشركاه  سارى حتى -  60

    21101119، تارٌخ :  11214  2124/15/10محمود عبد العال دمحم وشركاه  سارى حتى-ورثه / فاطمه موسً عبدربه  -  91

 322919برلم   

، تارٌخ :  11214  2124/15/10سعاد محمود عبد العال و شركائها  سارى حتى -ورثه/فاطمه موسً عبد ربه  -  91

 322919برلم       21101119

برلم       21101119، تارٌخ :  11191  2124/11/10رامى فتحى عبدالؽفار السٌد الشافعى وشرٌكته  سارى حتى -  92

324026 

 324026برلم       21101119، تارٌخ :  11191  2124/11/10فتحً عبدالؽفار السٌد وشركاه  سارى حتى -  93

برلم       21101119، تارٌخ :  11191  2124/11/10رامى فتحً عبدالؽفار السٌد الشافعى وشركاه  سارى حتى -  94

324026 

 212991برلم       21101119رٌخ : ، تا 11104  2124/15/14احمد نصار وشركاه  سارى حتى -  95

 300549برلم       21101119، تارٌخ :  11211  2124/10/16شادى مكرم وشرٌكه  سارى حتى -  96

 361321برلم       21101119، تارٌخ :  11212  2124/19/12اسرار/حسن عبد اللطٌؾ وشركاه  سارى حتى -  99

 315266برلم       21101119، تارٌخ :  11102  2122/11/21فائمه احمد وشركاه  سارى حتى -  91

 204912برلم       21101111، تارٌخ :  112149  2121/3/31احمد سٌؾ النصر المصري وشركاه  سارى حتى  -  90

 204912برلم       21101111، تارٌخ :  112149  2121/3/31المهندس للطوب الطفلً  سارى حتى  -  11

 295394برلم       21101111، تارٌخ :  11269  2122/12/21مود وشرٌكه  سارى حتى سٌد ابراهٌم مح -  11

 255630برلم       21101111، تارٌخ :  11259  2124/2/1نمر فارس دٌب وشرٌكه مصوؼات النمر  سارى حتى  -  12

 255630 برلم      21101111، تارٌخ :  11259  2124/2/1نمر فارس دٌب وشركاه  سارى حتى  -  13

 255630برلم       21101111، تارٌخ :  11259  2124/2/1نمر فارس دٌب وشرٌكه مصوؼات النمر  سارى حتى  -  14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 255630برلم       21101111، تارٌخ :  11259  2124/2/1نمر فارس دٌب وشركاه  سارى حتى  -  15

 251105برلم       21101111، تارٌخ :  11251  2124/1/0شركه عبد الحمٌد صدٌك وشرٌكته  سارى حتى  -  16

    21101111، تارٌخ :  11251  2124/1/0شركه مصر للتجاره والصناعه / عبد الحمٌد صدٌك وشركاه  سارى حتى  -  19

 251105برلم   

 251105برلم       21101111، تارٌخ :  11251  2124/1/0شركه عبد الحمٌد صدٌك وشركاه  سارى حتى  -  11

برلم       21101111، تارٌخ :  11251  2124/1/0شركه ن عبد الحمٌد صدٌك خلفاء عبد الحمٌد صدٌك  سارى حتى  -  10

251105 

برلم       21101111، تارٌخ :  11252  2124/5/21مدام سو للمالبس الجاهزه سعاد ضاحً وشركاها  سارى حتى  -  01

259211 

برلم       21101111، تارٌخ :  11252  2124/5/21مدام سو للمالبس الجاهزه سعاد ضاحً وشركاها  سارى حتى  -  01

259211 

 309031برلم       21101111، تارٌخ :  11211  2123/11/11مصطفى عبد الرحمن دمحم و شركاة  سارى حتى  -  02

 309031برلم       21101111، تارٌخ :  11211  2123/11/11 دالٌا حسٌن عبدالمنعم وشرٌكتها  سارى حتى -  03

 309031برلم       21101111، تارٌخ :  11211  2123/11/11حسام نور الدٌن على وشرٌكه  سارى حتى  -  04

 309031برلم       21101111، تارٌخ :  11211  2123/11/11حسام حسٌن عبد المنعم وشرٌكته  سارى حتى  -  05

 392235برلم       21101110، تارٌخ :  0914  2121/11/16دمحم سعٌد وشرٌكته  سارى حتى  -  06

 392235برلم       21101110، تارٌخ :  0914  2121/11/16دمحم سعٌد وشرٌكه  سارى حتى  -  09

برلم       21101115، تارٌخ :  11205  2121/11/9شركه تكنوستار للمصاعد حسن دمحم حسٌن وشرٌكه  سارى حتى  -  01

201561 

برلم       21101115، تارٌخ :  11205  2121/11/9بابا رازى للمصاعد حسن دمحم حسنٌن وشركاه  سارى حتى  -  00

201561 

 300316برلم       21101111، تارٌخ :  11335  2124/1/4احمد حسن سٌد احمد وشرٌكٌه  سارى حتى   -  111

 300316برلم       21101111، تارٌخ :  11335  2124/1/4كه  سارى حتى  احمد دمحم البرلى وشرٌ -  111

برلم       21101111، تارٌخ :  11325  2124/9/15رشدي بمطر  مرلص ونشات رشدي بمطر  سارى حتى  -  112

121959 

رلم   ب    21101111، تارٌخ :  11325  2124/9/15نشات رشدي بمطر وصفوت رشدي بمطر  سارى حتى  -  113

121959 

    21101111، تارٌخ :  11325  2124/9/15رشدي بمطر مرلص والفى جورج ؼالً ونشات شدي بمطر  سارى حتى  -  114

 121959برلم   

 11325  2124/9/15هانى صفوت رشدى وامجد نشات رشدى وشركاهم )شركة مصنع بالط سان جورج(  سارى حتى  -  115

 121959 برلم      21101111، تارٌخ : 

، تارٌخ :  11325  2124/9/15رشدى نشؤت  رشدى وشركاه ) شركة مصنع بالط سان جورج  سارى حتى  -  116

 121959برلم       21101111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 121959برلم       21101111، تارٌخ :  11325  2124/9/15صفوت رشدي و امجد و رشدي نشات  سارى حتى  -  119

 361321برلم       21101111، تارٌخ :  11342  2124/5/21ركاه  سارى حتى  دمحم السٌد عثمان فرج وش -  111

 213463برلم       21101111، تارٌخ :  11331  2124/9/4م  سارى حتى 1م1ذ1المجموعه الهندسٌه ارت رام ش  -  110

 361441برلم       21101111، تارٌخ :  11345  2124/15/25دمحم عبد الرحمن مسعود وشركاه  سارى حتى -  111

، تارٌخ :  11341  2124/4/21ورثه المرحوم مصطفً عبدالمعطً ) عالء الدٌن مصطفً وشركاه (  سارى حتى  -  111

 231465برلم       21101111

، تارٌخ :  11360  2124/6/26لطٌؾ لبٌب موسً وشركاه/ الشركه المصرٌه السوٌسرٌه للخدمات  سارى حتى  -  112

 255593رلم   ب    21101110

 301901برلم       21101110، تارٌخ :  11390  2124/4/14دمحم احمد الصاوى وشرٌكه  سارى حتى  -  113

 211519برلم       21101110، تارٌخ :  11350  2124/2/15السعٌد عوض ابراهٌم وشركاة  سارى حتى  -  114

 211519برلم       21101110، تارٌخ :  11350  2124/2/15نجالء حسنً عباس وشركاها  سارى حتى  -  115

 362190برلم       21101110، تارٌخ :  11361  2124/1/16شركة طلعت صادق وشركاه  سارى حتى  -  116

 362190برلم       21101110، تارٌخ :  11361  2124/1/16شركه طلعت صادق وشرٌكته  سارى حتى  -  119

 362190برلم       21101110، تارٌخ :  11361  2124/1/16سارى حتى شركة طلعت صادق وشركاه   -  111

 362190برلم       21101110، تارٌخ :  11361  2124/1/16شركه طلعت صادق وشرٌكته  سارى حتى  -  110

 212116برلم       21101110، تارٌخ :  11315  2124/5/16نادر نصحً عبد الملن وشركاه  سارى حتى  -  121

 212116برلم       21101110، تارٌخ :  11315  2124/5/16نادر نصحى عبدالمن وشرٌكته  سارى حتى  -  121

 362511برلم       21101110، تارٌخ :  11302  2124/1/24اشرؾ عادل عزٌز وشركاه  سارى حتى  -  122

 362511برلم       21101110، تارٌخ :  11302  2124/1/24اشرؾ عادل عزٌز وشركاه  سارى حتى  -  123

 319069برلم       21101110، تارٌخ :  11310  2123/11/31امٌره عرابً وشركاها  سارى حتى  -  124

، تارٌخ :  11395  2123/1/2ورثه المرحوم السٌد عفٌفً ؼنٌم فاطمه دمحم مصطفً ؼنٌم وشركاها  سارى حتى  -  125

 116406برلم       21101110

 116406برلم       21101110، تارٌخ :  11395  2123/1/2ٌم سٌد عفٌفى ؼنٌم و شركاه  سارى حتى ابراه -  126

، تارٌخ :  11395  2123/1/2ورثه المرحوم السٌد عفٌفً ؼنٌم فاطمه دمحم مصطفً ؼنٌم وشركاها  سارى حتى  -  129

 116406برلم       21101110

 116406برلم       21101110، تارٌخ :  11395  2123/1/2سارى حتى ابراهٌم سٌد عفٌفى ؼنٌم و شركاه   -  121

 300459برلم       21101121، تارٌخ :  11419  2124/1/10احمد عبد هللا وشركاة  سارى حتى  -  120

 214264برلم       21101121، تارٌخ :  11414  2124/1/23اٌمن واشرؾ  سارى حتى  -  131

 214264برلم       21101121، تارٌخ :  11414  2124/1/23شرٌكته  سارى حتى اٌمن عبدالحافظ و -  131

 214264برلم       21101121، تارٌخ :  11414  2124/1/23اٌمن عبد الحافظ وشركاه  سارى حتى  -  132



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 214264برلم       21101121، تارٌخ :  11414  2124/1/23اٌمن واشرؾ  سارى حتى  -  133

 214264برلم       21101121، تارٌخ :  11414  2124/1/23عبدالحافظ وشرٌكته  سارى حتى اٌمن  -  134

 214264برلم       21101121، تارٌخ :  11414  2124/1/23اٌمن عبد الحافظ وشركاه  سارى حتى  -  135

 232331برلم       21101121، تارٌخ :  11411  2124/9/16حسنً بكٌر وشركاه  سارى حتى  -  136

 232331برلم       21101121، تارٌخ :  11411  2124/9/16جالٌري الحً الثامن بكٌر وشركاه  سارى حتى  -  139

 113196برلم       21101121، تارٌخ :  11416سٌده محمود وشركائها     -  131

 113196برلم       21101121، تارٌخ :  11416مصطفى دمحم وشركاه     -  130

 113196برلم       21101121، تارٌخ :  11416ٌمن  مصطفى هرٌدى وشركاه    ا -  141

 113196برلم       21101121، تارٌخ :  11416سٌده محمود وشركائها     -  141

 113196برلم       21101121، تارٌخ :  11416مصطفى دمحم وشركاه     -  142

 113196برلم       21101121رٌخ : ، تا 11416اٌمن  مصطفى هرٌدى وشركاه     -  143

 365210برلم       21101121، تارٌخ :  11435  2121/1/1دمحم حسن حلمى وشرٌكه  سارى حتى  -  144

 244695برلم       21101121، تارٌخ :  11421  2122/1/16شركه الحبشً لالدوات الصحٌه  سارى حتى  -  145

 206215برلم       21101121، تارٌخ :  11413  2124/6/19اها  سارى حتى عاٌده عطا هللا عبد الصادق وشرك -  146

 206215برلم       21101121، تارٌخ :  11413  2124/6/19عاٌده عطا هللا عبد الصادق وشركاها  سارى حتى  -  149

 311211برلم       21101121، تارٌخ :  11414صن سٌرفٌس محمود صبري وشركاه     -  141

 311211برلم       21101121، تارٌخ :  11414صن سٌرفٌس محمود صبرى حامد و هبة محمود صبرى وشركاه     -  140

 214351برلم       21101121، تارٌخ :  11446  2124/1/21شركه مارلٌن فإاد ابادٌر وشرٌكتها  سارى حتى  -  151

 214351برلم       21101121، تارٌخ :  11446  2124/1/21دمحم لطفى وشركاه  سارى حتى  -  151

 214351برلم       21101121، تارٌخ :  11446  2124/1/21شركه مارلٌن فإاد ابادٌر وشرٌكتها  سارى حتى  -  152

 214351برلم       21101121، تارٌخ :  11446  2124/1/21دمحم لطفى وشركاه  سارى حتى  -  153

 211351برلم       21101121، تارٌخ :  11459  2124/2/6سارى حتى   محمود دمحم السٌد وشركاه -  154

 166611برلم       21101121، تارٌخ :  11451  2124/11/12سعدٌه عبده وشركاتها  سارى حتى  -  155

 166611برلم       21101121، تارٌخ :  11451  2124/11/12على حسن دمحم عامر وشرٌكه  سارى حتى  -  156

 166611برلم       21101121، تارٌخ :  11451  2124/11/12سعدٌه عبده وشركاتها  سارى حتى  -  159

 166611برلم       21101121، تارٌخ :  11451  2124/11/12على حسن دمحم عامر وشرٌكه  سارى حتى  -  151

 359615لم   بر    21101121، تارٌخ :  11451  2124/1/11ماجد صبحً وشرٌكه  سارى حتى  -  150

 205512برلم       21101121، تارٌخ :  11493دمحم كمال دمحم وشرٌكه     -المهندسون الكهربوٌات  -  161



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 300451برلم       21101121، تارٌخ :  11441  2124/1/11ولٌد انٌس وشرٌكه  سارى حتى  -  161

 300451برلم       21101121، تارٌخ :  11441  2124/1/11ولٌد انٌس كامل عبد هللا وشركاه  سارى حتى  -  162

 213616برلم       21101121، تارٌخ :  11451  2124/9/13شركه سعٌد الهندسٌه  سارى حتى  -  163

 324513برلم       21101121، تارٌخ :  11495  2124-9-24اشرؾ عبد الستار وشرٌكة  سارى حتى /  -  164

 324513برلم       21101121، تارٌخ :  11495  2124-9-24سارى حتى /  اشرؾ عبد الستار و شركاه  -  165

 324513برلم       21101121، تارٌخ :  11495  2124-9-24اشرؾ عبد الستار وشرٌكة  سارى حتى /  -  166

 324513برلم       21101121، تارٌخ :  11495  2124-9-24اشرؾ عبد الستار وشرٌكة  سارى حتى /  -  169

 324513برلم       21101121، تارٌخ :  11495  2124-9-24اشرؾ عبد الستار و شركاه  سارى حتى /  -  161

 324513برلم       21101121، تارٌخ :  11495  2124-9-24اشرؾ عبد الستار وشرٌكة  سارى حتى /  -  160

 311214برلم       21101121رٌخ : ، تا 11445  2124/3/2عادل عبد المولى واحمد السعٌد  سارى حتى  -  191

برلم       21101122، تارٌخ :  11512  2124/0/24مجدى عبد السالم دمحم مصطفى وشرٌكته  سارى حتى  -  191

214131 

 214131برلم       21101122، تارٌخ :  11512  2124/0/24مجدى عبدالسالم دمحم مصطفى وشركاه  سارى حتى  -  192

 214131برلم       21101122، تارٌخ :  11512  2124/0/24السالم دمحم مصطفى وشرٌكه  سارى حتى مجدى عبد  -  193

 213110برلم       21101122، تارٌخ :  11513  2124/6/13كار  خالد شاكر وشرٌكته  سارى حتى  1فرست  -  194

 213110برلم       21101122رٌخ : ، تا 11513  2124/6/13كار  خالد شاكر وشرٌكته  سارى حتى  1فرست  -  195

 241411برلم       21101122، تارٌخ :  11409  2121/9/6سمٌر حبٌب مٌخائٌل ونادٌه شفٌك ؼبلاير  سارى حتى  -  196

 241411برلم       21101122، تارٌخ :  11409  2121/9/6نشؤت جرجس و سمٌر مترى و شركائهم  سارى حتى  -  199

 241411برلم       21101122، تارٌخ :  11409  2121/9/6سمٌر حبٌب ومرعً مٌخائٌل  سارى حتى  -  191

برلم       21101122، تارٌخ :  11409  2121/9/6سمٌر حبٌب مٌخائٌل ونشؤت البرماوى وسمٌر مترى  سارى حتى  -  190

241411 

 241411برلم       21101122، تارٌخ :  11409  2121/9/6نشؤت جرجس وسمٌر مترى  سارى حتى  -  111

 241411برلم       21101122، تارٌخ :  11409  2121/9/6سمٌر حبٌب مٌخائٌل ونادٌه شفٌك ؼبلاير  سارى حتى  -  111

 241411برلم       21101122، تارٌخ :  11409  2121/9/6نشؤت جرجس و سمٌر مترى و شركائهم  سارى حتى  -  112

 241411برلم       21101122، تارٌخ :  11409  2121/9/6ٌر حبٌب ومرعً مٌخائٌل  سارى حتى سم -  113

برلم       21101122، تارٌخ :  11409  2121/9/6سمٌر حبٌب مٌخائٌل ونشؤت البرماوى وسمٌر مترى  سارى حتى  -  114

241411 

 241411برلم       21101122ٌخ : ، تار 11409  2121/9/6نشؤت جرجس وسمٌر مترى  سارى حتى  -  115

 241411برلم       21101122، تارٌخ :  11409  2121/9/6سمٌر حبٌب مٌخائٌل ونادٌه شفٌك ؼبلاير  سارى حتى  -  116

 241411برلم       21101122، تارٌخ :  11409  2121/9/6نشؤت جرجس و سمٌر مترى و شركائهم  سارى حتى  -  119



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 241411برلم       21101122، تارٌخ :  11409  2121/9/6مرعً مٌخائٌل  سارى حتى سمٌر حبٌب و -  111

برلم       21101122، تارٌخ :  11409  2121/9/6سمٌر حبٌب مٌخائٌل ونشؤت البرماوى وسمٌر مترى  سارى حتى  -  110

241411 

 241411برلم       21101122، تارٌخ :  11409  2121/9/6نشؤت جرجس وسمٌر مترى  سارى حتى  -  101

 359141برلم       21101122، تارٌخ :  11515  2123/12/14عطٌه ابراهٌم عطٌه و شركاه  سارى حتى  -  101

 359141برلم       21101122، تارٌخ :  11515  2123/12/14عطٌه ابراهٌم عطٌه وشرٌكه  سارى حتى  -  102

 359141برلم       21101122، تارٌخ :  11515  2123/12/14ى عطٌه ابراهٌم عطٌه و شركاه  سارى حت -  103

 359141برلم       21101122، تارٌخ :  11515  2123/12/14عطٌه ابراهٌم عطٌه وشرٌكه  سارى حتى  -  104

 325151برلم       21101122، تارٌخ :  11511  2124/1/15/ دمحم لطب سالم وشركاه  سارى 1م -  105

 291913برلم       21101122، تارٌخ :  11529حظً بخٌت وشرٌكه    عماد ل -  106

 315300برلم       21101125، تارٌخ :  15551  2123/9/21عبدالاله عبدالشافً دمحم وشرٌكه  سارى حتى  -  109

برلم       21101125، تارٌخ :  11501  2122/11/11جمال الدٌن عبد الجواد ابراهٌم وشركاة  سارى حتى  -  101

340011 

 340011برلم       21101125، تارٌخ :  11501  2122/11/11دمحم محمود محمود  وشركاه  سارى حتى  -  100

، تارٌخ :  11513  2124/1/11مركز الفجاله لتجاره االدوات الصحٌه/مصطفً طلعت وشرٌكه  سارى حتى  -  211

 359121برلم       21101125

 301225برلم       21101125، تارٌخ :  11521  2123/12/23و ضٌؾ وشرٌكها  سارى حتى سماح سٌد دمحم اب -  211

 319014برلم       21101125، تارٌخ :  11561  2123/11/21سعٌد صالح وشركاه  سارى حتى  -  212

 319014برلم       21101125، تارٌخ :  11561  2123/11/21هوٌدا على احمد على وشركاه  سارى حتى  -  213

 293901برلم       21101125، تارٌخ :  11511مهندس/ عٌد ٌوسؾ متى وشركاه     -  214

برلم       21101125، تارٌخ :  11511شركة دٌاموند العالمٌة للصناعات الهندسٌة سهٌر نظمى رفلة وشركاها     -  215

293901 

 293901برلم       21101125، تارٌخ :  11511شركه دٌاموند العالمٌه للصناعات الهندسٌه     -  216

 330255برلم       21101125، تارٌخ :  11595اشرؾ ٌوسؾ وشرٌكه     -  219

 200151برلم       21101125، تارٌخ :  11564  2121/11/22ناجً دمحم حامد وشرٌكه  سارى حتى  -  211

 361169برلم       21101125، تارٌخ :  11545  2124/6/21صموئٌل عزٌز وشركاه  سارى حتى  -  210

 361169برلم       21101125، تارٌخ :  11545  2124/6/21مصري شولً رزق وشرٌكه  سارى حتى  -  211

 341953برلم       21101125، تارٌخ :  11550  2121/0/21عصام عبدالعظٌم منصور  وشرٌكه  سارى حتى  -  211

 211915برلم       21101125، تارٌخ :  1611  2124/2/21دمحم مرسً صدٌك وشرٌكته  سارى حتى  -  212

 311001برلم       21101125، تارٌخ :  11562  2124/1/25حشاد جروب لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى  -  213



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  11502  2124/1/22ٌز ) الظبً ( ش .ذ.م.م  سارى حتى شركه الظبً للمماوالت واالسكان المتم -  214

 293446برلم       21101125

برلم       21101126، تارٌخ :  11621  2121/11/11شركه عبدهللا سرحان مصطفً وشرٌكه  سارى حتى  -  215

335493 

 362012برلم       21101126، تارٌخ :  11611  2124/0/19عمرو عبد الحك وشرٌكه  سارى حتى  -  216

 362012برلم       21101126، تارٌخ :  11611  2124/0/19احمد عبدالحك وشرٌكه  سارى حتى  -  219

 362012برلم       21101126، تارٌخ :  11611  2124/0/19عمرو عبد الحك وشرٌكه  سارى حتى  -  211

 362012برلم       21101126، تارٌخ :  11611  2124/0/19احمد عبدالحك وشرٌكه  سارى حتى  -  210

    21101126، تارٌخ :  11619  2124/1/0سابما  سارى حتى  0شركه حلوان للمسبوكات الحربٌه والمدنٌه مصنع  -  221

 121126برلم   

 311643برلم       21101126، تارٌخ :  11621  2124/6/11حسٌن جدوع وشركاه  سارى حتى  -  221

 311643برلم       21101126، تارٌخ :  11621  2124/6/11جدوع وشرٌكته  سارى حتى  حسٌن -  222

برلم       21101126، تارٌخ :  11623  2124/0/31شركه الشٌن بالست ) دمحم محمود الشٌن وشركاه (  سارى حتى  -  223

233193 

 233193برلم       21101126:  ، تارٌخ 11623  2124/0/31شركة الشٌن بالست ش.م.م  سارى حتى  -  224

برلم       21101126، تارٌخ :  11623  2124/0/31شركه الشٌن بالست ) دمحم محمود الشٌن وشركاه (  سارى حتى  -  225

233193 

 233193برلم       21101126، تارٌخ :  11623  2124/0/31شركة الشٌن بالست ش.م.م  سارى حتى  -  226

 300393برلم       21101126، تارٌخ :  11626  2124/1/3ختار وشركاه  سارى حتى مصطفى دمحم م -  229

 300393برلم       21101126، تارٌخ :  11626  2124/1/3دمحم عابدٌن وشرٌكائه  سارى حتى  -  221

 300311برلم       21101126، تارٌخ :  11616  2124/1/4سامح عدلى رزق هللا وشرٌكاه  سارى حتى  -  220

برلم       21101126، تارٌخ :  11643  2124/0/0مإمن عاشور وشرٌكه ) لٌجا لإلستٌراد والتصدٌر (  سارى حتى  -  231

300591 

برلم       21101126، تارٌخ :  11643  2124/0/0مإمن عاشور وشرٌكه ) لٌجا لإلستٌراد والتصدٌر (  سارى حتى  -  231

300591 

 214113برلم       21101129، تارٌخ :  11601  2124-1-13وشركاه  سارى حتى / دمحم شرؾ الدٌن  -  232

، تارٌخ :  11601  2124-1-13ورثه/دمحم حسن حمٌد / اشرؾ دمحم حسن حمٌد شرؾ الدٌن وشركاه  سارى حتى /  -  233

 214113برلم       21101129

 214113برلم       21101129، تارٌخ :  11601  2124-1-13دمحم شرؾ الدٌن وشركاه  سارى حتى /  -  234

، تارٌخ :  11601  2124-1-13ورثه/دمحم حسن حمٌد / اشرؾ دمحم حسن حمٌد شرؾ الدٌن وشركاه  سارى حتى /  -  235

 214113برلم       21101129

 214113برلم       21101129، تارٌخ :  11601  2124-1-13دمحم شرؾ الدٌن وشركاه  سارى حتى /  -  236



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  11601  2124-1-13ورثه/دمحم حسن حمٌد / اشرؾ دمحم حسن حمٌد شرؾ الدٌن وشركاه  سارى حتى /  -  239

 214113برلم       21101129

 121159برلم       21101129، تارٌخ :  11695  2124-5-31رى حتى / دمحم عثمان شرٌؾ وشركاه  سا -  231

 121159برلم       21101129، تارٌخ :  11695  2124-5-31دمحم عثمان شرٌؾ وشركاه  سارى حتى /  -  230

    21101129، تارٌخ :  11912  2124/9/6دمحم ابراهٌم حنفى وشرٌكه عبدالعاطى ؼرٌب عبدالعاطى  سارى حتى  -  241

 311110برلم   

 322131برلم       21101129، تارٌخ :  11693  2124/5/2شركه مصر لصندوق االستثمار المباشر  سارى حتى  -  241

 351414برلم       21101129، تارٌخ :  11611  2124/2/21خلٌفه عبد اللطٌؾ خلٌفه و شركاإه  سارى حتى  -  242

 351414برلم       21101129، تارٌخ :  11611  2124/2/21شرٌكه  سارى حتى  خلٌفه عبد اللطٌؾ خلٌفه و -  243

 290391برلم       21101129، تارٌخ :  11660  2123/11/21عربً وشركاه  سارى حتى  -  244

 215460برلم       21101129، تارٌخ :  11641اؾ اند بً حسن  فاٌز وشركاه     -  245

 214205برلم       21101129، تارٌخ :  11616  2124-1-23وشركاها  سارى حتى /  مارٌون فوزي ادوار -  246

 214205برلم       21101129، تارٌخ :  11616  2124-1-23شٌرٌن سامً بوالٌم وشركاه  سارى حتى /  -  249

 214205رلم   ب    21101129، تارٌخ :  11616  2124-1-23شٌرٌن سامً ٌوالٌم وشرٌكته  سارى حتى /  -  241

برلم       21101129، تارٌخ :  11616  2124-1-23شٌرٌن سامى ٌوالٌم ومارن شٌرٌن سامى  سارى حتى /  -  240

214205 

 214205برلم       21101129، تارٌخ :  11616  2124-1-23شرٌن سامى ٌوالٌم وشرٌكة  سارى حتى /  -  251

 214205برلم       21101129، تارٌخ :  11616  2124-1-23تى / مارٌون فوزي ادوار وشركاها  سارى ح -  251

 214205برلم       21101129، تارٌخ :  11616  2124-1-23شٌرٌن سامً بوالٌم وشركاه  سارى حتى /  -  252

 214205برلم       21101129، تارٌخ :  11616  2124-1-23شٌرٌن سامً ٌوالٌم وشرٌكته  سارى حتى /  -  253

برلم       21101129، تارٌخ :  11616  2124-1-23شٌرٌن سامى ٌوالٌم ومارن شٌرٌن سامى  سارى حتى /  -  254

214205 

 214205برلم       21101129، تارٌخ :  11616  2124-1-23شرٌن سامى ٌوالٌم وشرٌكة  سارى حتى /  -  255

 251915  برلم     21101129، تارٌخ :  11606شرٌؾ وشركاءه     -  256

 300264برلم       21101129، تارٌخ :  11694  2124/9/2عادل احمد وشركاه  سارى حتى  -  259

 313219برلم       21101129، تارٌخ :  11602  2121-12-19امٌل نصحى وسمٌرٌس  سارى حتى /  -  251

برلم       21101129، تارٌخ :  11600  2124-1-26عبد الرحمن عطٌفى ودمحم نجٌب وشرٌكهما  سارى حتى /  -  250

214331 

 214331برلم       21101129، تارٌخ :  11600  2124-1-26المهندس / دمحم نجٌب وشرٌكه  سارى حتى /  -  261

 214331برلم       21101129، تارٌخ :  11600  2124-1-26المهندس / دمحم نجٌب وشركاه  سارى حتى /  -  261



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 340252برلم       21101129، تارٌخ :  11619  2122-11-14دمحم ابراهٌم وشركاه  سارى حتى / بماله احمد و -  262

 214112برلم       21101121، تارٌخ :  11933  2124/1/11م/ عصام علً ابراهٌم وشركاه  سارى حتى  -  263

 214112برلم       21101121 ، تارٌخ : 11933  2124/1/11مهندس عصام علً ابراهٌم وشركاه  سارى حتى  -  264

 325523برلم       21101121، تارٌخ :  11916  2124/0/1محمود ٌوسؾ وشركاة  سارى حتى   -  265

 325523برلم       21101121، تارٌخ :  11916  2124/0/1ستتن جروب  سارى حتى   -  266

 325523برلم       21101121، تارٌخ :  11916  2124/0/1محمود ٌوسؾ عبد الممصود وشركاة  سارى حتى   -  269

 325523برلم       21101121، تارٌخ :  11916  2124/0/1محمود ٌوسؾ وشركاة  سارى حتى   -  261

 325523لم   بر    21101121، تارٌخ :  11916  2124/0/1ستتن جروب  سارى حتى   -  260

 325523برلم       21101121، تارٌخ :  11916  2124/0/1محمود ٌوسؾ عبد الممصود وشركاة  سارى حتى   -  291

 109561برلم       21101121، تارٌخ :  11929  2124-9-24احمد شولً امٌن هالل وشركاه  سارى حتى  -  291

  2124/4/23جاره لطع ؼٌار السٌارات شعبان لاسم واوالده  سارى حتى محطه شجره الدر لخدمه وتجاره الكاوتشون وت -  292

 163252برلم       21101121، تارٌخ :  11926

 163252برلم       21101121، تارٌخ :  11926  2124/4/23شعبان لاسم وشرٌكه  سارى حتى  -  293

 163252برلم       21101121خ : ، تارٌ 11926  2124/4/23طارق شعبان لاسم وشركاه  سارى حتى  -  294

 163252برلم       21101121، تارٌخ :  11926  2124/4/23طارق شعبان وشركاه  سارى حتى  -  295

  2124/4/23محطه شجره الدر لخدمه وتجاره الكاوتشون وتجاره لطع ؼٌار السٌارات شعبان لاسم واوالده  سارى حتى  -  296

 163252برلم       21101121، تارٌخ :  11926

 163252برلم       21101121، تارٌخ :  11926  2124/4/23شعبان لاسم وشرٌكه  سارى حتى  -  299

 163252برلم       21101121، تارٌخ :  11926  2124/4/23طارق شعبان لاسم وشركاه  سارى حتى  -  291

 163252برلم       21101121 ، تارٌخ : 11926  2124/4/23طارق شعبان وشركاه  سارى حتى  -  290

  2124/4/23محطه شجره الدر لخدمه وتجاره الكاوتشون وتجاره لطع ؼٌار السٌارات شعبان لاسم واوالده  سارى حتى  -  211

 163252برلم       21101121، تارٌخ :  11926

 163252م   برل    21101121، تارٌخ :  11926  2124/4/23شعبان لاسم وشرٌكه  سارى حتى  -  211

 163252برلم       21101121، تارٌخ :  11926  2124/4/23طارق شعبان لاسم وشركاه  سارى حتى  -  212

 163252برلم       21101121، تارٌخ :  11926  2124/4/23طارق شعبان وشركاه  سارى حتى  -  213

    21101121، تارٌخ :  11941  2124/1/26شركة على عبد الحمٌد شكرى وشركاه )اٌست تورز(  سالرى حتى  -  214

 165142برلم   

 165142برلم       21101121، تارٌخ :  11941  2124/1/26معوض عبد هللا وشركاه  سالرى حتى  -  215

برلم       21101121، تارٌخ :  11941  2124/1/26معوض عبد هللا لوٌدح وشركاه )بست تورز(  سالرى حتى  -  216

165142 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 232650برلم       21101121، تارٌخ :  11912  2124/1/11شركه دمحم علً ربٌع ) مماوالت (  سارى حتى  -  219

 361332برلم       21101121، تارٌخ :  11949  2124-5-22مرفت نور الدٌن السٌد وشرٌكها  سارى حتى  -  211

برلم       21101121، تارٌخ :  11961  2123/9/20ى ورثه ولٌم خلٌل مسٌحه / وجدي ولٌم خلٌل وشركاه  سارى حت -  210

313102 

 251491برلم       21101121، تارٌخ :  11951  2124/0/5طلعت عامر وشركاه  سارى حتى  -  201

، تارٌخ :  11951  2124/0/5الدولٌه للتجاره والتوكٌالت ) اٌتاكو ( مهندس / اسماعٌل عامر وشركاه  سارى حتى  -  201

 251491برلم       21101121

 251491برلم       21101121، تارٌخ :  11951  2124/0/5طلعت عامر وشركاه  سارى حتى  -  202

، تارٌخ :  11951  2124/0/5الدولٌه للتجاره والتوكٌالت ) اٌتاكو ( مهندس / اسماعٌل عامر وشركاه  سارى حتى  -  203

 251491برلم       21101121

 359265برلم       21101120، تارٌخ :  11900  2123/12/21شركه صالح النجار و شركاه  سارى حتى  -  204

برلم       21101120، تارٌخ :  11910  2123/11/21مطبعة  جلوري برس فوزي سعد وشركاه  سارى حتى -  205

319661 

برلم       21101120، تارٌخ :  11910  2123/11/21مطبعة  جلوري برس فوزي سعد وشركاه  سارى حتى -  206

319661 

 312112برلم       21101120، تارٌخ :  11914ممدوح مبرون وشركاة     -  209

 323025برلم       21101120، تارٌخ :  11963  2124/9/2دمحم مصطفً دمحم حماد و شرٌكه  سارى حتى  -  201

 323025برلم       21101120، تارٌخ :  11963  2124/9/2حتى  شركه دمحم مصطفً حماد لالخشاب  سارى -  200

برلم       21101120، تارٌخ :  11963  2124/9/2شركه ورثه دمحم مصطفى دمحم حماد لالخشاب  سارى حتى  -  311

323025 

 309941برلم       21101120، تارٌخ :  11991  2123/0/16طارق ٌاسٌن و شرٌكه  سارى حتى  -  311

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

الح بنن الشركة المصرفٌة العربٌة الدولٌة ، تارٌخ : شركه عطٌه وسوٌدان ودروٌش وشركاهم  لٌد رهن تجارى لص -  1

 210216برلم       21101116

دمحم روإؾ عبد الحمٌد سوٌدان و شركاه  لٌد رهن تجارى لصالح بنن الشركة المصرفٌة العربٌة الدولٌة ، تارٌخ :  -  2

 210216برلم       21101116

كة تابعه مساهمه مصرٌة  رهن تجارى لصالح البنن العربى االفرٌمى والبنن شركة الصناعات الكٌماوٌة المصرٌة )كٌما( شر -  3

 320151برلم       21101115االهلى المصرى وبنن مصر وبنن الماهرة وبنن بلوم مصر والبنن العمارى العربى ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


