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 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 لٌود أفراد    

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

عن دٌكورات  83876برلم  21191113، لٌد فى  111110111شادى دمحم نجٌب ضاحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 31ش ٌس الممطم تمسٌم مباحث الماهرة شمة  46وتشطٌبات ، بجهة : ق 

عن تجاره مواد البناء  83857برلم  21191118، لٌد فى  211110111نبٌل ٌونس حامد عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 الهضبه الوسطى الممطم124مشروع خان الخلٌلى ق  1، بجهة : محل ع 

عن تجاره  83912برلم  21191117، لٌد فى  211110111عادل عبد المنعم بدران عبد الحفٌظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

الحى االول الهضبه  3وحده رلم  1151ادوات الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : لطعه ادوات كهربائٌه ومستلزمات السباكه فٌما عدا 

 الوسطى الممطم

عن تورٌدات عمومٌه  83912برلم  21191121، لٌد فى  61110111بوال ماهر زكى بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 شمه بالدور الخامس 9ش  99فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

عن  83957برلم  21191131، لٌد فى  111110111نورهان عبد المنعم دمحم دمحم الشرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ش االحالم من ش ابو الوفاء 12ورشه موبٌلٌا ، بجهة : 

عن تورٌد  83838برلم  21191117، لٌد فى  3111110111احمد عبد هللا دمحم حسٌن شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ش عبد المطلب فاٌده كامل البساتٌن 19ابواب كهربائٌة واجهزة تحكم وتورٌد عماله داخلٌة ، بجهة : 

عن دعاٌه واعالن  83888برلم  21191115، لٌد فى  511110111فتحى سامى فتحى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

مجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه بموجب موافمه وطباعه وتورٌدات عامه فٌما عدا اصدار الصحؾ وال

 تمسٌم الالسلكى 4وعلى  23، بجهة :  2119/7/16بتارٌخ  4142صادر  2119لسنه  272امنٌه رلم 

عن تجاره  83863برلم  21191119، لٌد فى  1511110111طه فهٌم طه عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 درب البصٌر حاره الٌهود 5ات حرٌمى ، بجهة : اكسسوار

عن  83856برلم  21191118، لٌد فى  1111110111أسامه دمحم صبحى دمحم عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 ش الجزائر المعادى الجدٌدة المعادى 47تورٌدات عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : 

عن تورٌد  83917برلم  21191121، لٌد فى  511110111دمحم عبد الحى عبد الحلٌم سعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 الممطم الخلٌفة 2مساكن مصر العلٌا محل  7وتجارة ادوات كهربائٌة ، بجهة : 

عن كوافٌر  83959برلم  21191131ى ، لٌد ف 211110111ابرام عادل زكى شحاته خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 1الزمالن-ابراج المصرى 25ش بهجت على محل 2-حرٌمى ، بجهة : لصر النٌل

عن تورٌد وتوزٌع  83893برلم  21191114، لٌد فى  111110111دمحم وحٌد ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

تورٌدات عامه ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول الكتب الجامعٌة والمدرسٌة والهداٌا ودعاٌة واعالن و

 الممطم 9174عمارات البترول لطعة  9ش  7، بجهة :  2119لسنة  326على التراخٌص الالزمة بموجب موافمة امنٌة رلم 

عن بٌع  83891برلم  21191115، لٌد فى  211110111دمحم حمدان احمد امام ابوشنب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ش طه العسمالنى من ش الفٌوم دار السالم 17اكسسوار حرٌمى ، بجهة : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن صٌانة  83846برلم  21191117، لٌد فى  111110111ساره على سعد دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ش بن سهل 39مصاعد ، بجهة : 

عن تجارة  83864برلم  21191119، لٌد فى  211110111فرد ، رأس ماله ،  محمود اسامة فراج عوض زرد  ، تاجر  -  15

 الدور االرضً 2شارع المنصورٌة بالدراسة امام نادي الجمالٌة محل رلم  41 -المفروشات ، بجهة : الجمالٌة 

عن صٌانه  83917برلم  21191121، لٌد فى  121110111عالء ثابت عبد الرحمن بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

مدخل أ عمارات شركه مصر للتعمٌر زهراء  6بالدور االول بالعمار رلم  1منشات فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : شمه 

 المعادى

عن دعاٌة  83963برلم  21191131، لٌد فى  511110111احمد محمود على على شكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

ارى والكترونى فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ بعد الحصول على التراخٌص واعالن وتسوٌك عم

 الشطر الثالث عشر زهراء المعادى 86، بجهة :  2119لسنة  419الالزمة بموجب موافمة امنٌة رلم 

عن تورٌدات فٌما  83835برلم  21191113، لٌد فى  111110111ابتسام السٌد صابر السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 ش خالد المماول جزٌرة دار السالم دار السالم 48عدا الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : 

عن دٌكورات  83973برلم  21191131، لٌد فى  51110111عمرو دمحم عبده احمد حفٌظه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 9ش 91-وتشطٌبات ، بجهة : المعادى

عن سٌبر كمبٌوتر بعد  83858برلم  21191118، لٌد فى  111110111خالد دمحم عثمان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

ش الشٌخ رمضان  1، بجهة : محل بالعمار رلم  2119لسنة  346الحصول على التراخٌص الالزمه )بموجب موافمة امنٌة رلم 

 البواللى

عن ورشه  83836برلم  21191113، لٌد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود جمال محمود خالؾ  ،  -  21

 4مساكن النٌل والكبارى الممطمشمه  7تجدٌد سٌارات ، بجهة : بلون 

عن ورشه  83836برلم  21191113، لٌد فى  111110111محمود جمال محمود خالؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 4مساكن النٌل والكبارى الممطمشمه  7لون تجدٌد سٌارات ، بجهة : ب

عن مكتب خدمات  83896برلم  21191115، لٌد فى  51110111مصطفى دمحم السٌد مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ش لشالن عابدٌن 7عمار  3شحن ، بجهة : محل 

عن بٌع وتركٌب  83914برلم  21191121فى  ، لٌد 111110111احمد سامى احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ش دمحم الكرٌم من ش الفٌوم دار السالم 21الزجاج ، بجهة : 

عن مماوالت تركٌب  83928برلم  21191123، لٌد فى  151110111جاسر حلمى احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 رزاز منشٌة ناصر الجمالٌةح احمد ع الحافظ من ش حسٌن ش ال 52بالط وبندور ، بجهة : 

عن مماوالت  83971برلم  21191131، لٌد فى  51110111سلٌمان سعٌد رجب سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ش سٌد الجمال 11الرخام والهاشمة ، بجهة : 

عن ورشه مالبس  83878رلم ب 21191113، لٌد فى  511110111كارم حسٌن دمحم ابو اللٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 ش جمهورٌة مصر العربٌة من صالح عابدٌن دار السالم 13فٌما عدا المالبس العسكرٌة واكسسواراته ، بجهة : 

عن بنسٌون ، بجهة :  83851برلم  21191118، لٌد فى  511110111حلمى دمحم حلمى سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 ٌؾش شر 17ش بنن مصر وٌؤخذ  6

عن مكتب  83891برلم  21191115، لٌد فى  211110111سماح دمحم خضر دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 ش المعراج 7251تورٌدات مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها ، بجهة : 
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عن تجارة مواد  83862برلم  21191119، لٌد فى  1511110111ٌاسر عبدالستار علً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 تمسٌم الدفاع المدنً 515ش  17 -بناء ، بجهة : البساتٌن 

عن  83913برلم  21191117، لٌد فى  511110111ابو السعود عبد النعٌم عبد الحمٌد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 1ش نصر عوض الفسطاط محل  6ٌوتر واالنترنت ، بجهة : تجاره وتورٌدات مواد ؼذائٌه فٌما عدا اجهزه الكمب

عن مماوالت  83927برلم  21191123، لٌد فى  1111110111دمحم رجب رمضان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 الجمالٌة م الجٌزة م سوزان مبارن الجدٌدة الدوٌمة الدور الخامس 19وتورٌدات فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : ب 

عن تورٌدات  83947برلم  21191128، لٌد فى  111110111ٌاسمٌن حنفى محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ش جالل الدٌن االسٌوطى المنٌل مصر المدٌمة 2عامه فٌما عدا الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن انتاج سٌنمائى  83848برلم  21191117، لٌد فى  21111.000خالد حسٌن دمحم عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 تمسٌم الالسلكى 4ج  11، بجهة : مبنى  2119/324صادر  2119/8/19على  5119)فٌما عدا االنترنت (بموافمة امنٌى رلم 

عن بٌع  83837برلم  21191113، لٌد فى  311110111على عاطؾ ابو حمده سٌد هلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 د تمسٌم المعادى البساتٌن 9وصٌانه المحمول واكسسوارمحمول فٌما عدا خطوط التلٌفون ، بجهة : رلم 

عن تورٌد وصٌانة  83971برلم  21191131، لٌد فى  111110111احمد ممدوح حسٌن امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ح عبد البالى6-االجهزة الطبٌه ، بجهة : السٌدة زٌنب

عن تورٌد  83871برلم  21191111، لٌد فى  51110111دعاء دمحم الخضر دمحم الصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 ش خلؾ هللا البمال كوتسٌكا 5وتعٌئه المواد الؽذائٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

عن مماوالت عامه  83869برلم  21191111، لٌد فى  511110111عمرو سٌد حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 ش مصر حلوان كورنٌش النٌل 28وتورٌدات هندسٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

عن تجارة اجهزة  83889برلم  21191115، لٌد فى  211110111عصام محمود دمحم فهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

الحاسب االلى ومستلزماته وبرامج الحاسب االلى واعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتصمٌم لنظم 

مٌام باعمال التدرٌب )بعد الحاسبات وشبكات نمل وتداول ادخال البٌانات على الحاسب االلىوانتاج وتطوٌر البرامج التجارٌة وال

منطمة س  9188، بجهة : ق  2119/358صادر  2119/9/23على  5663الحصول على التراخٌص الالزمة  (بموافمة امنٌة رلم 

 الممطم-ناصٌة ابوانس السورى 9ش 

اره وتوزٌع مواد عن تج 83938برلم  21191124، لٌد فى  211110111دمحم سعد سالم حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 الشطر السابع المعادى الجدٌده 13عمارات شركه المعادى نموزج  3/4ؼذائٌه ، بجهة : 

عن تورٌد مٌاه  83937برلم  21191124، لٌد فى  1111110111احمد جوٌد عبد الحمٌد بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 مام الشافعى التونسى الخلٌفةش دمحم مرسى اال 36ؼازٌة فٌما عدا الكحولٌات ، بجهة : 

عن بالى استٌشن  83943برلم  21191128، لٌد فى  511110111ولٌد توفٌك ابراهٌم توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ش التعاون من ش زٌدان خلؾ المحكمه الدستورٌه ح المعادى محل بالدور االرضى 4فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : 

عن مطعم فول وطعمٌة  83953برلم  21191129، لٌد فى  51110111ابراهٌم حمودة دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  43

 الممطم-مساكن الجٌزة 4مدخل6بلون 3محل -، بجهة : الخلٌفة

كوافٌر ،  عن 83911برلم  21191117، لٌد فى  111110111مشٌره حمادعبد الحمٌد فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 الدور االرضى ٌسار المدخل 1بجهة : بالشطر الثالث المعادى الجدٌد مدخل 

عن مماوالت  83965برلم  21191131، لٌد فى  111110111شعبان صالح ابوبكر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ش دروٌش الجمال 38عمومٌة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  83952برلم  21191129، لٌد فى  1111110111رأس ماله ،   فادى جودت فوزى جرجس  ، تاجر فرد ، -  46

وصٌانه اجهزه الحاسب االلى ومستلزماتها ولطع ؼٌار فٌما عدا خدمات االنترنتبعد الحصول على التراخٌص االالزمه بموجب 

ش النهضه برج  23لعمار با 1114، بجهة : الوحده  2119/11/14بتارٌخ  5885صادر رلم  2119لسنه  418موافمه امنٌه رلم 

 الملكه سراٌات

عن مماوالت الرخام  83972برلم  21191131، لٌد فى  51110111عمرو عبده ماهر رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 ابراهٌم حسٌن 59والهاشمة ، بجهة : 

عن بٌع موبٌالت ، بجهة  83831م برل 21191112، لٌد فى  151110111بدر فرج على فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 ش احمد زكى البساتٌن 156: 

عن مطعم اسمان ،  83825برلم  21191111، لٌد فى  111110111سماح دمحم على على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 الممطم 17عمارة مساكن النصر ش النصر ش  11بجهة : محل رلم 

عن بٌع حاوى من  83882برلم  21191114، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،  محمود فاروق احمد عمر  ، تاجر فرد  -  51

 العجٌن ، بجهة : ش الوادى الجدٌد من ش بهجت االسالم عزبه خٌر هللا

عن مماوالالت  83923برلم  21191123، لٌد فى  111110111دمحم ناجى عبد الوهاب سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ح ابو جازٌه ش الكبارى م ناصر 14طاع العام ، بجهة : عمومٌه مع الم

عن بمالة ، بجهة  83976برلم  21191131، لٌد فى  211110111عمرو دمحم على حسن شتو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ش مصطفى رضا المنٌل 24/16على ق  5: محل 

عن تورٌدات  83829برلم  21191112، لٌد فى  511110111دهب للتورٌدات العمومٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 الحً الثانً هضبه وسطً الممطم 3521عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ، بجهة : شمة بالدور االول ق 

عن بوفٌه ، بجهة :  83974برلم  21191131، لٌد فى  11110111زٌنب حسٌن حسن حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ش الناصرٌة15 -السٌده زٌنب

عن ورشه  83936برلم  21191124، لٌد فى  511110111مى عبد العزٌز عبد المنعم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ش عبد المنعم عبد المادر من حسن التهامى 11تصنٌع مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها ، بجهة : 

عن تجاره  83948برلم  21191128، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،   مصطفى عزت محمود على  ، تاجر -  56

 ح الصالحٌه الجمالٌة 2احجار مملده ، بجهة : 

عن تجارة  83964برلم  21191131، لٌد فى  111110111شٌماء جالل احمد عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 الممطم الخلٌفة 9عهد الجزٌرة حجرة من شمة من ش ش م 9112جلود وخامات جٌالتٌن ، بجهة : ق 

عن تنظٌم وادارة  83962برلم  21191131، لٌد فى  511110111سلوى حموده دمحم حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

، بجهة :  2119لسنة  81لاعات لصالح الؽٌر )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة بموجب موافمة امنٌة رلم 

 الشطر السابع 37من  6عمار  7شمة 

 

عن مكتب استٌراد  83865برلم  21191119، لٌد فى  5111110111امٌل خٌرى مسٌحه حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 ةش حسن جٌرة كوتسٌكا خلؾ السكة الحدٌدٌ 2، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  19وتصدٌر فٌما  عدا المجموعة 

عن صٌدلٌة ، بجهة  83826برلم  21191111، لٌد فى  511110111صٌدلٌة د / دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 الممطم -الحى الخامس الهضبه الوسطى  6511: ق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌم خدمات فندلٌه عن تمد 82614برلم  21191124، لٌد فى  111110111مٌنا بخٌت للٌنى للته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 الدور الرابع 19ش الماضى الفاضل شمه  2، بجهة : 

عن مماوالت محارة  83966برلم  21191131، لٌد فى  111110111شعبان دمحم على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش الحلوانى عزبه النصر 37ونماشة ، بجهة : 

عن مكتب  83935برلم  21191124، لٌد فى  211110111د ، رأس ماله ،  حسٌن عبد هللا حسٌن عبد العال  ، تاجر فر -  63

المساكن الجاهزه امام مولؾ االتوبٌس  3مدخل  6تورٌد وتركٌب رخام وجرانٌت فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر االنترنت ، بجهة : بلون 

 الممطم شمه بالدور الرابع

عن توزٌع  83842برلم  21191117، لٌد فى  211110111ه ،  هناء سمٌر حبٌب مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس مال -  64

 المعادى 42الشطر الخامس دجله الدور الرابع شمة  32وتجارة جمٌع انواع الشٌكوالته والمكمالت الؽذائٌة ، بجهة : عماره 

عن االستٌراد  83843برلم  21191117، لٌد فى  5111110111ٌحى زكرٌا ٌونس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة بكافة انواعها وتورٌد وبٌع مستلزمات ومعدات عملٌات التجمٌل ومستحضرات 

وفٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته   6من المجموعة  36والفمرة  19التجمٌل والمماوالت العمومٌة بكافه انواعها فٌما عدا المجموعة 

 م االخاء المعادى 32عماره  31عدا االدوٌه ، بجهة : شمة وفٌما 

عن مكتب خدمات  83822برلم  21191111، لٌد فى  111110111كرٌم مجدى حامد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ش لصر المشتهى المنٌل شمة بالدور الثالث مصر المدٌمة 3اٌجار سٌارات ، بجهة : 

عن تورٌدات  83921برلم  21191122، لٌد فى  511110111صفاء احمد توفٌك محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 ش نصر سلٌمان من الحرٌه 25عمومٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

عن تجارة لطع ؼٌار  83942برلم  21191127، لٌد فى  151110111دمحم امام احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 ش سٌدى الخطٌرى 22/21السٌارات المستعملة ، بجهة : 

عن تمدٌم  83939برلم  21191127، لٌد فى  251110111عزت دمحم عزت دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 جنوب س الهضبه لعلٌا الممطم 9411عماره  2مشروبات ساخنه وبارده فٌكا عدا المشربات الكحولٌه ، بجهة : محل 

عن دعاٌه واعالن  83868برلم  21191119، لٌد فى  511110111رحاب عبد الاله دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

وتسوٌك الكترونى وخدمات تسوٌك فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ بعد الحصول على التراخٌص 

عماراتشركه التعمٌر زهراء  1، بجهة :  21199/23بتارٌخ  5686صادر رلم  2119لسنه  333بموجب موافمه امنٌه رلم الالزمه 

 المعادى

عن بٌع مالبس  83881برلم  21191114، لٌد فى  51110111عادل ابو الفتوح دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 1ٌولٌو محل رلم  26ح نعٌم ناصٌه  1كسسوارتها ، بجهة : مستعمله فٌما عدا المالبس تاعسكرٌه وا

عن بالى  83832برلم  21191112، لٌد فى  511110111ابراهٌم ابوبكر ابراهٌم ابوبكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

ش دمحم  13، بجهة :  2119لسنة  88استٌشن فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة بموجب بموافمة امنٌة رلم 

 صدلى الشافعى المنٌل محل

عن كوافٌر  83941برلم  21191127، لٌد فى  51110111خالد دمحم انور محمود عبد النبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 منطمة س الممطم 9ش  9114حرٌمً ، بجهة : 

برلم  21191124، لٌد فى  51110111، رأس ماله ،   هانى ابو الفتوح عبد العزٌز عبد المجٌد الصباغ  ، تاجر فرد -  74

 مساكن العبد الممطم الدور االرضى 184عن مكتبه وخردوات فٌما عدا االالت التصوٌر ، بجهة :  83933

عن بمالة ، بجهة :  83968برلم  21191131، لٌد فى  51110111جٌهان مجدى ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 برج العلٌا تمسٌم الماده الطرٌك الدائرى البساتٌن 4بلون  2محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن سوبر  83892برلم  21191115، لٌد فى  211110111محمود اسماعٌل علً فهمً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 ش مزرعة البط 1 -ماركت ، بجهة : البساتٌن 

عن  83969برلم  21191131، لٌد فى  1111110111س ماله ،  عبد الجواد عبدهللا عبد الجواد تونى  ، تاجر فرد ، رأ -  77

 ش دمحم فهمى حالٌا21شالصؽٌر سابما 1 -بٌع احذٌه ، بجهة : البساتٌن

عن تجاره  83821برلم  21191111، لٌد فى  51110111احمد محسن عبد المنعم دمحم ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 حنٌفه صادق الروضه المنٌل ش د 17ادوات صحٌه ، بجهة : 

عن مكتب شحن  83824برلم  21191111، لٌد فى  111110111أحمد دمحم حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 الممطم -الدور االرضً الحً الرابع  5218ق  -، بجهة : الخلٌفة  1ونمل 

عن بٌع  83915برلم  21191121، لٌد فى  51110111اٌمان ضاحى عبد الحكٌم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 1ش بورسعٌد محل رلم  255اكسسوار محمول فٌما عدا الخطوط فٌما عد االنترنت ، بجهة : 

عن تورٌدات  83918برلم  21191121، لٌد فى  511110111ٌاسر دمحم على سٌد ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 الدور االول مدٌنة الفسطاط مصر المدٌمة 2المجاورة االولى شمه  97تر ومستلزماته ، بجهة : عمومٌة فٌما عدا الكمبٌو

عن تجارة ادوات  83967برلم  21191131، لٌد فى  111110111عبدالرحٌم على سٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ش شعبان فاضل ش الجدٌد بٌر ام سلطان 1منزلٌة ، بجهة : 

عن تمدٌم  83852برلم  21191118، لٌد فى  211110111ل ابراهٌم حسنى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عاد -  83

 المعادى 8ش دمشك محل  27المؤكوالت والمشروبات ، بجهة : 

 عن ورشه 83827برلم  21191111، لٌد فى  111110111تامر عبد الفتاح عبد النبى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 5ش عبد الرإوؾ ابراهٌم من ش الزهور محل رلم  26شنط ، بجهة : 

عن بٌع احذٌه ،  83818برلم  21191111، لٌد فى  51110111سراج فتحى عبد السمٌع السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 ش دمحم حسنٌن مطر من ش الفٌوم 14بجهة : 

عن مكتبه ، بجهة  83911برلم  21191116، لٌد فى  51110111ماله ،  ابراهٌم حسن عجمى حسن  ، تاجر فرد ، رأس  -  86

 ش ٌحى جمال من ش رمضان اللٌثى 7: 

عن تصدٌر حاصالت  83899برلم  21191116، لٌد فى  51110111على احمد على طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 ش الشوربجى 6زراعٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات  83883برلم  21191114، لٌد فى  251110111ٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد زكرٌا دمحم ابراه -  88

 لصر النٌل 1ش الشٌخ معروؾ محل  8رولمان بلى ، بجهة : 

عن مكتب ترجمه  83866برلم  21191119، لٌد فى  11110111احمد ابو المجد سالمه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 5188صادر 2119لسنه  355ما عدا االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه بموجب موافمه امنٌه رلم معتمد وتدرٌب فٌ

 ش اسماعٌل اباظه 31، بجهة :  2119/8/26بتارٌخ 

عن تصوٌر  83932برلم  21191124، لٌد فى  111110111أمٌل فاروق مرلص شاروبٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 2119لسنة  361ستٌشن ) فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة ( بموافمة امنٌة رلم /  مستندات وبالي

 زهراء المعادي 16برج رٌحانه مدخل ز محل رلم /  16 -، بجهة : المعادي  1 2119/9/23بتارٌخ   5665صادرة برلم / 

عن  83977برلم  21191131، لٌد فى  211110111فرد ، رأس ماله ،  هشام عبد السالم دمحمسٌد عبد الداٌم  ، تاجر  -  91

 ش الصحافة والمطل على ش حكر ابن االثٌر بوالق 3مطاعم وتمدٌم ماكوالت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌدات  83823برلم  21191111، لٌد فى  51110111اسماء عادل عماره عبد اللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 ش مصطفى عباس من ش زٌدان 7عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة :  عمومٌه فٌما

عن  83911برلم  21191121، لٌد فى  211110111عماد عبد الرحمن احمد عبد السمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 باالرضى الجمالٌة 1ش السمالٌة ح الٌهود محل  7تجارة اكسسوارات حرٌمى ، بجهة : 

عن مماوالت  83911برلم  21191121، لٌد فى  111110111 سمٌر خطاب عمر سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  94

 عمارة مستشفً الحكمة 35الدور التاسع شمة  -ش الرشٌدي  18 -، بجهة : السٌدة زٌنب  1ومكتب تشطٌبات 

عن تجارة  83916برلم  21191121، لٌد فى  111110111سامح سلٌمان دمحم دمحم ابو عٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 ش الجزائر المعادى 47االدوات الكتابٌة ، بجهة : 

عن تجاره وتوزٌع  83921برلم  21191122، لٌد فى  511110111مى دمحم احمد حسٌن خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

مستحضرات التجمٌل والعناٌه بالبشره والصحه العامه والمستلزمات واالجهزه الطبٌه والكهربائٌه ومستلزمات االسنان والمواد 

 تمسٌم الالسلكى المعادى الجدٌده 3ب  24ر واالنترنت وفٌما عدا االدوٌه ، بجهة : عماره الؽذائٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوت

عن تمدٌم خدمات  83841برلم  21191117، لٌد فى  111110111خالد سعد بدران احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 الدور الثالث 5ش عبدالخالك ثروت شمه  34، بجهة :  1الفنادق 

عن  83819برلم  21191111، لٌد فى  111110111ود عبدالرحمن دمحم للد سٌدهم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محم -  98

 ش ابو سالمه االمامٌن 2 -مماوالت عامة وتورٌد وتركٌب رخام ، بجهة : البساتٌن 

عن بمالة تموٌنٌة ،  83958م برل 21191131، لٌد فى  111110111دمحم حسن سعد ابو سرٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 1ح ابراهٌم عواد من ش دسولى بٌومى1-بجهة : البساتٌن

عن  83913برلم  21191121، لٌد فى  211110111اشرؾ دمحم عاطؾ مصلوح دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

الشطر العاشر زهراء المعادى  56بلون  11عمار مكتب تورٌدات مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌة واكسسوارتها ، بجهة : شمة بال

 المعادى

عن مكتب  83925برلم  21191123، لٌد فى  111110111دمحم اسماعٌل دمحم عبد الهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 المعادى المعادىالدور االول حدائك  2شمة رلم  9ش  45خدمات طبٌة حجز وتجهٌز المستشفٌات والعٌادات والمعامل ، بجهة : 

عن مماوالت  83945برلم  21191128، لٌد فى  111110111حسن دمحم عبد المادر زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ش المعهد الدٌنً خلؾ المحكمة الدستورٌة 35عامة وتورٌدات عمومٌة فٌما عدا اجهزة الحاسب االلً ، بجهة : 

عن تصدٌر ،  83961برلم  21191131، لٌد فى  511110111اجر فرد ، رأس ماله ،  محمود حسن مصطفى دمحم  ، ت -  113

 ش وردان الرومى حسن االنوار مصر المدٌمة 55بجهة : 

عن مالبس  83954برلم  21191129، لٌد فى  51110111حنان صبحً احمد عبد الحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 أ كورنٌش النٌل رمله بوالق4دى الدور الثالث اركٌدٌه مول  22دى  23ٌه واكسسوارتها ، بجهة : جاهزه فٌما عدا المالبس العسكر

عن مالبس  83954برلم  21191129، لٌد فى  51110111حنان صبحً احمد عبد الحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 رم زٌزٌنٌا مول الدور االرضىش اله 231جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسوارتها ، بجهة : 

عن بٌع ادوات  83821برلم  21191111، لٌد فى  111110111صالح خلؾ موسى عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 النافوره منطمة د الممطم الخلٌفة 11ش  356بالدور االرضى ق  1كهربائٌه فٌما عدا الكمبٌوتر ، بجهة : محل 

عن مماوالت  83898برلم  21191115، لٌد فى  51110111د الخالك خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الرازق عب -  117

 ش نور االسالم كوستٌكا 9عمومٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  83898برلم  21191115، لٌد فى  51110111عبد الرازق عبد الخالك خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 ش نور االسالم كوستٌكا 9عمومٌه ، بجهة : 

عن خدمات  83895برلم  21191115، لٌد فى  111110111وائل فتحى ابراهٌم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 ش المهندس احمد عبدهللا من ش العروبة دار السالم 11الشحن والنمل السرٌع ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  83851برلم  21191118، لٌد فى  211110111 هند خمٌس شلبى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  111

 ش حامد سلٌم من ش سور الشركه البساتٌن 1جاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن استٌراد و  83847برلم  21191117، لٌد فى  5111110111ولٌد دمحم عبدالفتاح العدل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 834م عباد الرحمن ق  83بالعمار  11بالدور  2، بجهة : شمة  1(  6من المجموعة  36والفمرة  19ا عدا المجموعة تصدٌر ) فٌم

 الممطم -

عن بٌع لعب  83941برلم  21191127، لٌد فى  51110111جانا سٌر جٌٌفنا زخر تشنكو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 الممطم 3لدور االول شمة منطمة ش ا 9ش 9114اطفال ، بجهة : عمار

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  611110111،رأس مالها     1كمال عبدالوهاب احمد وشركائه   شركة  ،  بٌع وتوزٌع اجهزة التكٌٌؾ  -  1

المعراج خلؾ كارفور سٌتً  -المعادي  5161: لطعه رلم / ، بجهة 1، عن بٌع وتوزٌع اجهزة التكٌٌؾ  83681برلم  21191119

 سنتر

،لٌدت فى  1111110111دمحم صابر عبد النبً وشركاة   شركة  ،   المماوالت العمومٌة والتشطٌبات  ،رأس مالها    -  2

 شارع جمال شحاتة 15، عن المماوالت العمومٌة والتشطٌبات ، بجهة :  83944برلم  21191128

معٌة التعاونٌة االستهالكٌة الهالى الدواوٌن بالسٌدة زٌنب   شركة  ،  شراء لوازم االعضاء بالجملة من اصناؾ البضائع الج -  3

الخاصة باألكل والملبس وؼٌرها من السلع االستهالكٌة االخرى وبٌعها لالعضاء بالتجزئة وللجمعٌة ان تموم بؤنتاج هذه السلع بنفسها 

برلم  21191128،لٌدت فى  211110111داء ؼٌر ذلن من الخدمات االستهالكٌة   ،رأس مالها   او بالتعاون مع ؼٌرها وا

، عن شراء لوازم االعضاء بالجملة من اصناؾ البضائع الخاصة باألكل والملبس وؼٌرها من السلع االستهالكٌة االخرى  83946

سها او بالتعاون مع ؼٌرها واداء ؼٌر ذلن من الخدمات االستهالكٌة وبٌعها لالعضاء بالتجزئة وللجمعٌة ان تموم بؤنتاج هذه السلع بنف

 ش ٌعموب الظوؼلى 31، بجهة : 

هشام سعٌد وشركاءه   شركة  ،   مزاوله كافه االعمال السٌاحٌه الفردٌه والجماعٌه داخل مصر او خارجها وفما لبرامج معٌنه  -  4

باصات واتوبٌسات وسٌارات لٌموزٌن والامه من ٌلحك بها من خدمات طبما وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل سٌاحى بنوعٌه من مٌكرو

،  83956برلم  21191131،لٌدت فى  21111110111،رأس مالها     1983لعام  118الحكام المادة الثالثه فمره أمن المانون 

معٌنه وتنفٌذ ما ٌتصل بها من نمل سٌاحى عن مزاوله كافه االعمال السٌاحٌه الفردٌه والجماعٌه داخل مصر او خارجها وفما لبرامج 

بنوعٌه من مٌكروباصات واتوبٌسات وسٌارات لٌموزٌن والامه من ٌلحك بها من خدمات طبما الحكام المادة الثالثه فمره أمن المانون 

 ، بجهة : ش االمٌر لدادارمٌدان التحرٌر 1983لعام  118

 21191121،لٌدت فى  761110111منتجات خان الخلٌلى  ،رأس مالها   اٌهاب رجب دمحم حامد وشرٌكه   شركة  ،  بٌع  -  5

 6جوهر المائد محل 61حالٌا -حارة نصر هللا4-، عن بٌع منتجات خان الخلٌلى ، بجهة : الجمالٌة 83918برلم 

،لٌدت  6111110111ورثه رمزى حنا جرجس عنهم ادوار رمزى حنا وشركاه   شركة  ،  تصنٌع حلى مملدة  ،رأس مالها    -  6

 ش جوهر المائد 28، عن تصنٌع حلى مملدة ، بجهة :  83854برلم  21191118فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21191114،لٌدت فى  111110111مخبز عزٌزه عبد البالى وشركاإه   شركة  ،  مخبز بلدى نصؾ الى  ،رأس مالها    -  7

 عبد الحمٌد مكىش مصطفى كامل متفرع من  15، عن مخبز بلدى نصؾ الى ، بجهة :  83881برلم 

،لٌدت فى  411110111،رأس مالها     1المحروسة لخدمة وصٌانه السٌارات   شركة  ،  مركز خدمة وصٌانة السٌارات  -  8

 السٌدة زٌنب -درب الجمامٌز  -حارة أبو نبوت  21، بجهة :  1، عن مركز خدمة وصٌانة السٌارات  83916برلم  21191121

،  83833برلم  21191112،لٌدت فى  111110111احمد ربٌع عبد الجواد وشركاه   شركة  ،  بماله شامله   ،رأس مالها    -  9

 ش المإمنٌن محطه مترو 1بالعمار رلم  2عن بماله شامله ، بجهة : دار السالم محل 

،لٌدت  3111110111الخلٌلى   ،رأس مالها    شركة احمد دمحم حسن وعمرو شرٌؾ كامل   شركة  ،  تجارة منتجات خان -  11

 سوق الماهرة الفاطمى 17، عن تجارة منتجات خان الخلٌلى ، بجهة :  83885برلم  21191114فى 

عماد امٌن عبد هللا وشرٌكه   شركة  ،  تمدٌم المشروبات الساخنه والبارده والمؤكوالت  فٌما عدا المشروبات الكحولٌه  ،رأس  -  11

، عن تمدٌم المشروبات الساخنه والبارده والمؤكوالت  فٌما عدا  83887برلم  21191115،لٌدت فى  111110111مالها   

 الدور االرضى مدٌنه الممطم 42بلون  1مدخل  1المشروبات الكحولٌه ، بجهة : المحل رلم 

،رأس مالها     1رخام والجرانٌت جورج البٌر جمٌل نسٌم وشرٌكه   شركة  ،   تصنٌع منشار وفدي لنشر بلوكات ال -  12

، بجهة :  1، عن تصنٌع منشار وفدي لنشر بلوكات الرخام والجرانٌت  83926برلم  21191123،لٌدت فى  11111110111

 طره البساتٌن -شك االثعبان  D 32لطعة ارض رلم / 

الكهربائٌه واعمال التحكم االلى والصناعٌه احمد جمال وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وصٌانه المعدات الهندسٌه والتورٌدات  -  13

والزراعٌه  والفندلٌه وكذلن معدات ومستلزمات التعلٌم الفنى والصناعى والمماوالت العامه والتوكٌالت التجارٌه فٌما عدا اجهزه 

دات الهندسٌه ، عن تجاره وصٌانه المع 83931برلم  21191124،لٌدت فى  2111110111الكمبٌوتر واالنترنت  ،رأس مالها   

والتورٌدات الكهربائٌه واعمال التحكم االلى والصناعٌه والزراعٌه  والفندلٌه وكذلن معدات ومستلزمات التعلٌم الفنى والصناعى 

من ش مصر حلوان  28والمماوالت العامه والتوكٌالت التجارٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : أ من العمار رلم 

 كورنٌش النٌل برج المهندسٌن العسكرٌٌن -الزراعى 

،لٌدت فى  511110111فتحى سٌد جمعه دمحم وشركاه   شركة  ،  تورٌد وتركٌب وتطوٌر وصٌانه المصاعد  ،رأس مالها    -  14

عادى تمسٌم الرلابه االدرٌه برج الصفا الم 17، عن تورٌد وتركٌب وتطوٌر وصٌانه المصاعد ، بجهة :  83834برلم  21191112

 الجدٌده

اسماء ابراهٌم ابو السعود وشرٌكها   شركة  ،  مركز تجمٌل بدون اجراء العملٌات جراحٌه وفٌما عدا االدوٌه   ،رأس مالها    -  15

، عن مركز تجمٌل بدون اجراء العملٌات جراحٌه وفٌما عدا االدوٌه ، بجهة  83861برلم  21191119،لٌدت فى  2111110111

 ش الشطر الخامس دجله 2/6: العمار رلم 

، عن شوى  83872برلم  21191111،لٌدت فى  191110111مارى نعٌم وشرٌكها   شركة  ،  شوى لحوم  ،رأس مالها    -  16

 بلون ى تمسٌم تنفٌذ االحكام على ش الخمسٌن زهراء المعادى 4لحوم ، بجهة : محل بالدور االرضى بالعمار 

،لٌدت  91110111نى دمحم ٌوسؾ ابو شادى   شركة  ،  مخبز بلدى نصؾ الى  ،رأس مالها   دمحم حسنى وشركاه ورثه حس -  17

 ش الفرن من ش دمحم انوار السادات ع خٌر هللا 2، عن مخبز بلدى نصؾ الى ، بجهة :  83934برلم  21191124فى 

، عن  83853برلم  21191118،لٌدت فى  181110111دمحم عبد الستار على وشرٌكه   شركة  ،  التصدٌر  ،رأس مالها    -  18

 ش بسٌط فرنسٌس زهراء المعادى 51التصدٌر ، بجهة : 

عادل طه وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت  ،رأس مالها    -  19

ت العمومٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، ، عن المماوالت والتورٌدا 83922برلم  21191123،لٌدت فى  211110111

 ش الهاللٌه المنٌره 11بجهة : 

،لٌدت  211110111اكرم على عبدالبالى وعلى هشام على   شركة  ،  تجارة لطع ؼٌار السٌارات المستعملة   ،رأس مالها    -  21

 ش الخطٌرى بوالق ابوالعال 22بجهة : ، عن تجارة لطع ؼٌار السٌارات المستعملة ،  83951برلم  21191128فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  1111110111احمد حسٌن ٌسن وشرٌكة   شركة  ،  استثمار عماري واستصالح االراضً   ،رأس مالها    -  21

 الماهرة 3شارع البساتٌن العمومً شمة رلم  98، عن استثمار عماري واستصالح االراضً ، بجهة :  83951برلم  21191129

و عاطؾ جمعه على وابراهٌم فتحى ابراهٌم خلؾ   شركة  ،  تورٌد اجهزة التكٌٌؾ واالجهزة الكهربائٌة وتركٌبها عمر -  22

 611110111وصٌانتها وتورٌدات عمومٌة والمماوالت العمومٌة فٌما عدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته   ،رأس مالها   

هزة التكٌٌؾ واالجهزة الكهربائٌة وتركٌبها وصٌانتها وتورٌدات عمومٌة ، عن تورٌد اج 83816برلم  21191111،لٌدت فى 

 ش الجامعة الحدٌثة الممطم 6ح  7571والمماوالت العمومٌة فٌما عدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : ق 

التلٌفون المحمول ومستلزماته ) فٌما شركة  ،  تجارة اكسسوارات    1عبدالفتاح مؤمون عبدالفتاح احمد نور الدٌن وشرٌكه  -  23

، عن تجارة  83839برلم  21191117،لٌدت فى  211110111عدا بٌع الخطوط ةفٌما عدا استخدام االنترنت (   ،رأس مالها   

 -ن شارع البستا 35اكسسوارات التلٌفون المحمول ومستلزماته ) فٌما عدا بٌع الخطوط ةفٌما عدا استخدام االنترنت ( ، بجهة : 

 عابدٌن

دمحم عزت دمحم عبد العال وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وتوزٌع المستحضرات الطبٌه ومستحضرات التجمٌل ومستلزمات  -  24

المعامل واالجهزه الطبٌه والمكمالت الؽذائٌه والمستلزمات الطبٌه واالعشاب الطبٌه والتصنٌع لدى الؽٌر فٌما عدا االدوٌه واجهزه 

، عن تجاره وتوزٌع المستحضرات الطبٌه  83849برلم  21191118،لٌدت فى  111110111الها   الكمبٌوتر  ،رأس م

ومستحضرات التجمٌل ومستلزمات المعامل واالجهزه الطبٌه والمكمالت الؽذائٌه والمستلزمات الطبٌه واالعشاب الطبٌه والتصنٌع 

 المعادى الجدٌده 316 وش 317لدى الؽٌر فٌما عدا االدوٌه واجهزه الكمبٌوتر ، بجهة : 

رضا دمحم حامد وشرٌؾ محمود شرؾ   شركة  ،  مماوالت عمومٌه وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت   -  25

، عن مماوالت عمومٌه وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا اجهزه  83855برلم  21191118،لٌدت فى  2111110111،رأس مالها   

 9ش  196نت ، بجهة : الكمبٌوتر واالنتر

،لٌدت فى  411110111شركه دمحم مجدى وشركاه   شركة  ،  مطعم وتمدٌم مشروبات ساخنه وبارده  ،رأس مالها    -  26

 ش السنترال التجارٌٌن الممطم 3بلون  25، عن مطعم وتمدٌم مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : فٌال  83871برلم  21191111

عز الدٌن   شركة  ،  توزٌع وتورٌد االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه بكافه اشكالها الصٌدالنٌه وكذلن المكمالت  احمد حافظ ودمحم -  27

الؽذائٌه ومستحضرات التجمٌل االؼذٌه الخاصه والمستلزمات واالجهزه الطبٌه والعلمٌه والخدمات العلمٌه والمواد الكٌمٌائٌه 

ات والمنظفات والتصنٌع لدى الؽٌر لالدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه و المكمالت الؽذائٌه واضافات االعالؾ والمبٌدات الحشرٌه والمطهر

، عن توزٌع وتورٌد  83874برلم  21191111،لٌدت فى  11111110111ومستحضرات التجمٌل والمطهرات  ،رأس مالها   

ستحضرات التجمٌل االؼذٌه الخاصه والمستلزمات االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه بكافه اشكالها الصٌدالنٌه وكذلن المكمالت الؽذائٌه وم

واالجهزه الطبٌه والعلمٌه والخدمات العلمٌه والمواد الكٌمٌائٌه واضافات االعالؾ والمبٌدات الحشرٌه والمطهرات والمنظفات 

 88ة : شمه رلم والتصنٌع لدى الؽٌر لالدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه و المكمالت الؽذائٌه ومستحضرات التجمٌل والمطهرات ، بجه

 ارض االستثمار بالمطامٌه الحى االمرٌكى 22ق رلم  45الدور الثامن عماره رلم 

برلم  21191112،لٌدت فى  111110111محمود رمضان محمود وشرٌكته   شركة  ،  االستثمار العمارى  ،رأس مالها    -  28

 البارون الحى االول الهضبه الوسطى الممطم ش مدرس 1559، عن االستثمار العمارى ، بجهة : العمار رلم  83831

،رأس مالها     1احمد عماد عزت وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد وصٌانه وخدمة واصالح المعدات ولطع ؼٌارها  -  29

، بجهة :  1، عن تورٌد وصٌانه وخدمة واصالح المعدات ولطع ؼٌارها  83817برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111

 البساتٌن -الدور االرضً  -ش الجزائر  727عمار رلم /

برلم  21191119،لٌدت فى  2111110111احمد عبد اللطٌؾ دمحم وشركاه   شركة  ،  بٌع اللحوم الطازجه  ،رأس مالها    -  31

 المعراج العلوى 2بشارع المركز الرئٌسى مجاور 14، عن بٌع اللحوم الطازجه ، بجهة : العمار  83867

ن محمود وشركاه   شركة  ،  تجارة االدوات الصحٌة والتورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته (   محمود حسٌ -  31

، عن تجارة االدوات الصحٌة والتورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا  83924برلم  21191123،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها   

 دار السالم -مصر حلوان الزراعً  -عتال ش زهٌر ال 1الكمبٌوتر ومستلزماته ( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها     1كرٌم أحمد عبدالسالم وشرٌكه   شركة  ،  ادارة المشروعات العمارٌة  -  32

 المعادي -دجله  211أ شارع  4، بجهة :  1، عن ادارة المشروعات العمارٌة  83841برلم  21191117

،لٌدت فى  611110111،رأس مالها     1د وشركائه   شركة  ،  بٌع وتوزٌع اجهزة التكٌٌؾ كمال عبدالوهاب احم -  33

تمسٌم المعراج المجاورة الخامسة  5161عمار  111، بجهة : شمة  1، عن بٌع وتوزٌع اجهزة التكٌٌؾ  83861برلم  21191119

 خلؾ كارفور سٌتى سنتر

واصؾ عبد السٌد وشركاه   شركة  ،  بماله تموٌنٌه  ،رأس مالها   نرمٌن فارس  -ورثه فارس واصؾ عبد السٌد  -  34

 ش سٌد ملن 33، عن بماله تموٌنٌه ، بجهة :  83845برلم  21191117،لٌدت فى  51110111

دمحم السٌد ودمحم راشد   شركة  ،  تجاره وتوزٌع وتورٌد المكمالت الؽذائٌه ومستحضرات التجمٌل واالجهزه الطبٌه  -  35

برلم  21191113،لٌدت فى  111110111تلزمات الطبٌه فٌما عدا االدوٌه واجهزه الكمبٌوتر واالنترنت  ،رأس مالها   والمس

، عن تجاره وتوزٌع وتورٌد المكمالت الؽذائٌه ومستحضرات التجمٌل واالجهزه الطبٌه والمستلزمات الطبٌه فٌما عدا  83875

 ش التونسى 75الدور االول عمار رلم  2ة : شمه رلماالدوٌه واجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، بجه

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    21191111، وفى تارٌخ    83193شعبان دمحم شعبان حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

سجل  تم تم محو/شطب ال   21191112، وفى تارٌخ    74199فارس واصؾ عبد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    67256جمال سعداوى عبد الحمٌد سعداوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجاري

تم    21191112، وفى تارٌخ    51911 عبد اللطٌؾ ابراهٌم عبد اللطٌؾ عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 4

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

تم محو/شطب السجل  تم    21191113، وفى تارٌخ    62355سالم محمود سالم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو المٌد من السجل التجارى لترلن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    79181مان دمحم عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مصطفً عث   - 6

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    77945سمٌرة السٌد ابوالنور ابوالنور عٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 د من السجل التجارى بامر محو لترن التجارهالسجل  تم محو المٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    21191117، وفى تارٌخ    51158احمد دمحم احمد الوكٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191117، وفى تارٌخ    61549حازم محسوب عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    75923نجوى خٌرى ابراهٌم جندى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 تم محو المٌد بؤمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    82195،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم كمال دمحم محمود طنطاوى     - 11

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    71683دمحم نصر الدٌن السٌد حجازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 تجارةالسجل  تم محو المٌد لترن ال

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    78492صابر السٌد ابو النور ابو النور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191117تارٌخ ، وفى    77994عزٌزة على ابوالوفا حجاج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21191118، وفى تارٌخ    71666أحمد مجدي صابر دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191118، وفى تارٌخ    71666،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   G 22عشرون جً أثنٌن و   - 16

 تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    82221جمعة خلؾ هللا عبد النعٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 م محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجارهالسجل  ت

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    76281على دمحم على عبد العظٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    67196،  سبك لٌده برلم :   حمام جمٌل دمحم مصطفً  ،  تاجر فرد   - 19

 تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    75188راضٌه ابراهٌم خلٌل ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 رى بامر محو لترن التجارهالسجل  تم محو المٌد من السجل التجا

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    81491عبدالرحمن خلٌفه عطا عطٌفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191119ى تارٌخ ، وف   75711شعبان محمود دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    38782دمحم عبد الخالك سٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    66175دمحم خلٌل ابراهٌم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 تم محو المٌد لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  المٌد    21191114، وفى تارٌخ    76162ناصر سٌد احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 طوب بامر محو لترن التجارةمش

تم محو/شطب السجل  تم    21191114، وفى تارٌخ    45875عبد التواب احمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو للوفاه

تم محو/شطب السجل  تم    21191114ارٌخ ، وفى ت   68829هانى شرٌؾ دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 محو المٌد من السجل بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    44919اخالص عمر عبد الفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191115، وفى تارٌخ    79528جمال الدٌن عبدالعزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عمرو دمحم   - 29

 السجل  تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    67862احمد ثروت حسنى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 لسجل التجارى بامر محو لترن التجارهتم محو المٌد من ا

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    57385دمحم مصطفى عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 تم محو الفرع بؤمر محو

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    61232دمحم احمد سٌد عبد المجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191116، وفى تارٌخ    11691مرفت عبدالمنعم صادق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 1محو المٌد من سجل تجارى جنوب وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    51723،  سبك لٌده برلم :  حسن راشد عبدالرحٌم لاسم  ،  تاجر فرد    - 34

 تم محو المٌد بؤمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    63623دمحم عبد العال فرج على حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 بامر محو لترن التجارهالسجل  تم محو المٌد من السجل النجارى 

تم محو/شطب السجل  تم    21191116، وفى تارٌخ    69871سمر شحاته احمد عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191117، وفى تارٌخ    81861على شعبان على احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    82611محمود علً عبدالعال دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    67994د الوهاب احمد احمد مومن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : لوال عب   - 39

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

شطب تم محو/   21191121، وفى تارٌخ    61942عبد الحى عبد هللا عبد العزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191121، وفى تارٌخ    79399منً دمحم دمحم هاشم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 المٌد من السجل التجارى لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    77735،  سبك لٌده برلم :   عماد ابراهٌم عبد العزٌز ابراهٌم  ،  تاجر فرد   - 42

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191121، وفى تارٌخ    81214عمر رمضان على دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 التجارةمحو المٌد من السجل التجارى لترن 

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    74111محمود فاروق احمد مبارن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191121تارٌخ  ، وفى   78436هالة السٌد ابو النور ابو النور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    81266شرٌؾ عبدهللا عبدالمعطً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو الؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    71926 عبد السالم خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : تامر دمحم   - 47

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

السجل  تم تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    72525محمود عبده شلبً عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم    21191121، وفى تارٌخ    81479اسماءاحمد ابراهٌم المتولى الزؼوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    67731فرد  ،  سبك لٌده برلم : اسالم حبٌب آحمد دمحم عٌد  ،  تاجر    - 51

 تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191122، وفى تارٌخ    55783دٌنا تاج الدٌن حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 التجارةمحو المٌد بؤمر محو وذلن لترن 

تم محو/شطب السجل     21191123، وفى تارٌخ    31721الهدى للتجارة والتورٌدات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191123، وفى تارٌخ    31721عزت  حسن على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل  تم    21191123، وفى تارٌخ    57368كوثر دمحم محمود بكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 السجل التجارى بامر محو لترن التجاره محو المٌد من

تم محو/شطب السجل  تم    21191123، وفى تارٌخ    38654نجٌب بطرس حناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 محو المٌد لاللؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل  تم    21191124، وفى تارٌخ    74292على دمحم احمد جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191124، وفى تارٌخ    21237حسنى دمحم ٌوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 المٌد من السجل التجارى بامر محو للوفاه

تم محو/شطب السجل  تم    21191124، وفى تارٌخ    62562جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هشام ٌسرى حمدى دمحم  ،  تا   - 58

 الؽاء الفرع بؤمر محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    21191124، وفى تارٌخ    76953مجدى عبود امٌن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191127، وفى تارٌخ    61523ى خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد جمال مصطف   - 61

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21191127، وفى تارٌخ    77181خالد عادل سٌد سعٌد ابوالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 ةالسجل  تم محو المٌد لترن التجار

تم محو/شطب السجل  تم    21191127، وفى تارٌخ    72315دمحم حمدان متولى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

/شطب تم محو   21191127، وفى تارٌخ    76374سٌد عبدالرحمن عوض عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191127، وفى تارٌخ    52454عصام دمحم حسن مرعً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 1محو المٌد بؤمر محو وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل  تم    21191129، وفى تارٌخ    69389ه برلم : خالد حامد حماد بخٌت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 65

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    46734عمرو دمحم السعٌد احمد سعٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 ارةالسجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التج

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    78262سعاد فتحً عبدالرسول عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 67

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21191129، وفى تارٌخ    43391فتحً محمود اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 68

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    67721سمر دمحم ابراهٌم منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 69

 تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    73118اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد ربه فراج عبد ربه الشٌمى  ،  ت   - 71

 السجل  تم محو المٌد لوفاه التاجر

تم محو/شطب السجل  تم    21191131، وفى تارٌخ    77916حسن نبٌل حسن امام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 71

 محو المٌد اللؽاء الفرع

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191131، وفى تارٌخ    8513هٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : صابر جٌد ابرا   - 72

 المٌد من السجل التجارى وذلن للوفاة

تم    21191131، وفى تارٌخ    75111رٌهام دمحم سامى دمحم ناصؾ دمحم هاشم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 73

 حو المٌد لترن التجارةمحو/شطب السجل  تم م

تم    21191131، وفى تارٌخ    67112الشربٌنى دمحم مصطفى ابراهٌم جاد المنسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 74

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   61687حسٌن احمد دمحم ؼرٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191112وفً تارٌخ ،   54652سلطان لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   47713سٌد مرسً علً كماله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   111111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   1125محمود نصر عبدالحافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ تم تعدٌل   21191113وفً تارٌخ ،   73663ممدوح وافً عوض عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   55623احمد مرزوق احمد مبرون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   79514دل  كامل عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سٌد عا -  7

 جنٌه   1111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , تم تعدٌ  21191118وفً تارٌخ ،   34612طلعت عبدالحمٌد رمضان سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   66163شهٌره سٌد سلٌمان دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191116وفً تارٌخ ،   62632د حمدى عبد النبى عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عما -  11

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

تعدٌل رأس المال , وصؾ تم   21191116وفً تارٌخ ،   17111عبدالرحٌم دمحم رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   11111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   67564حماده عبد اللطٌؾ مكى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   511110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191124وفً تارٌخ ،   81511علٌاء عبدالفتاح اسماعٌل عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   3111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191127وفً تارٌخ ،   67477اكرامً الفً شنوده سٌحه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   811110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191127وفً تارٌخ ،   81245هشام سٌد محمود مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 ه جنٌ  611110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191128وفً تارٌخ ،   82584انطونٌوس عادل بولس عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     21191128وفً تارٌخ ،   59149دمحم سعٌد فتحى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     21191128وفً تارٌخ ،   58758سٌد دمحم جودة دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   75431مصطفى دسولى عبد النعٌم دسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   39483ٌاسر صالح على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   11111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   79515طارق مصطفى محمود ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 ه جنٌ  711110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  28226سعٌد عطا هللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 المعادي  -شك الثعبان طره  -رٌة االولً المرحلة االستثما D 382ج سابما وحالٌا  4، تعدٌل العنوان لٌصبح / لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  83818سراج فتحى عبد السمٌع السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ش دمحم حسنٌن مطر من ش الفٌوم 14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  83827رلم    تامر عبد الفتاح عبد النبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  3

 5ش عبد الرإوؾ ابراهٌم من ش الزهور محل رلم  26الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  83826صٌدلٌة د / دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الممطم  -الهضبه الوسطى الحى الخامس  6511، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191111وفً تارٌخ  83822كرٌم مجدى حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ش لصر المشتهى المنٌل شمة بالدور الثالث مصر المدٌمة 3، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21191111فً تارٌخ و 83828سعد ولٌم لبٌب حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 ش المماصٌص 14

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  83821صالح خلؾ موسى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 النافوره منطمة د الممطم الخلٌفة 11ش  356بالدور االرضى ق  1الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  83823اسماء عادل عماره عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 ش مصطفى عباس من ش زٌدان  7الـتؤشٌر:   ، 

لـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , وصؾ ا 21191111وفً تارٌخ  83825سماح دمحم على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 الممطم  17عمارة مساكن النصر ش النصر ش  11محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  83819محمود عبدالرحمن دمحم للد سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش ابو سالمه االمامٌن  2 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، البساتٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  83824، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    أحمد دمحم حسن ابراهٌم  -  11

 الممطم  -الدور االرضً الحً الرابع  5218ق  -الـتؤشٌر:   ، الخلٌفة 

ن , تم تعدٌل العنوا 21191111وفً تارٌخ  83821احمد محسن عبد المنعم دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ش د حنٌفه صادق الروضه المنٌل 17وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  83829دهب للتورٌدات العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الحً الثانً هضبه وسطً الممطم  3521الـتؤشٌر:   ، شمة بالدور االول ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191112وفً تارٌخ  83831جر فرد ،  سبك لٌده برلم    بدر فرج على فرج ، تا -  14

 ش احمد زكى البساتٌن 156، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  83832ابراهٌم ابوبكر ابراهٌم ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الشافعى المنٌل محل  ش دمحم صدلى 13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191113وفً تارٌخ  1125محمود نصر عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش خالد بن الولٌد مصطفى حافظ عٌن شمس  111، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  83836    محمود جمال محمود خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  17

 4مساكن النٌل والكبارى الممطمشمه  7الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  83836محمود جمال محمود خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 4لممطمشمه مساكن النٌل والكبارى ا 7الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  73663ممدوح وافى عوض عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 ش حسن مطر  28الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  73663ممدوح وافً عوض عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش حسن مطر  28ر:   ، اضافة فرع بالعنوان /الـتؤشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  83837على عاطؾ ابو حمده سٌد هلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 د تمسٌم المعادى البساتٌن 9وصؾ الـتؤشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  83835   ابتسام السٌد صابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  22

 ش خالد المماول جزٌرة دار السالم دار السالم 48الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  83848خالد حسٌن دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 سلكى تمسٌم الال 4ج  11الـتؤشٌر:   ، مبنى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  83842هناء سمٌر حبٌب مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 المعادى 42الشطر الخامس دجله الدور الرابع شمة  32الـتؤشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191117 وفً تارٌخ 83843ٌحى زكرٌا ٌونس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 م االخاء المعادى 32عماره  31، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  83846ساره على سعد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ش بن سهل 39الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  83847د ،  سبك لٌده برلم    ولٌد دمحم عبدالفتاح العدل ، تاجر فر -  27

 الممطم  - 834م عباد الرحمن ق  83بالعمار  11بالدور  2الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  83838احمد عبد هللا دمحم حسٌن شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 ش عبد المطلب فاٌده كامل البساتٌن 19الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191117وفً تارٌخ  83841خالد سعد بدران احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 الدور الثالث  5ش عبدالخالك ثروت شمه  34، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191117وفً تارٌخ  83844ه برلم    باسم فهٌم سعد بساده ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  31

 157ش  14، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  74113الحسن دمحم عبد الكرٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم ثانً العرٌش بملن / محمود سالم فائك محسن  -سٌنا صن بجوار فندق  -ٌولٌو  23الـتؤشٌر:   ، أفتتاح فرع بالعنوان / شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191118وفً تارٌخ  83858خالد دمحم عثمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ش الشٌخ رمضان البواللى  1، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  83852سبك لٌده برلم      عادل ابراهٌم حسنى على ، تاجر فرد ، -  33

 المعادى 8ش دمشك محل  27الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  83851هند خمٌس شلبى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 ساتٌنش حامد سلٌم من ش سور الشركه الب 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  83857نبٌل ٌونس حامد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الهضبه الوسطى الممطم124مشروع خان الخلٌلى ق  1الـتؤشٌر:   ، محل ع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191118وفً تارٌخ  83851حلمى دمحم حلمى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ش شرٌؾ  17ش بنن مصر وٌؤخذ  6، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  83856أسامه دمحم صبحى دمحم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 ش الجزائر المعادى الجدٌدة المعادى 47وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  83862ٌاسر عبدالستار علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 تمسٌم الدفاع المدنً  515ش  17 -الـتؤشٌر:   ، البساتٌن 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191119وفً تارٌخ  83868رحاب عبد الاله دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 عماراتشركه التعمٌر زهراء المعادى 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  83865امٌل خٌرى مسٌحه حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش حسن جٌرة كوتسٌكا خلؾ السكة الحدٌدٌة  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  83863تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طه فهٌم طه عبد العزٌز ،  -  41

 درب البصٌر حاره الٌهود 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  83866احمد ابو المجد سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 اظهش اسماعٌل اب 31الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  83864محمود اسامة فراج عوض زرد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الدور االرضً  2شارع المنصورٌة بالدراسة امام نادي الجمالٌة محل رلم  41 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، الجمالٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  83869ده برلم    عمرو سٌد حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  44

 ش مصر حلوان كورنٌش النٌل 28الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  83871دعاء دمحم الخضر دمحم الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ش خلؾ هللا البمال كوتسٌكا 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  76513عالء شعبان جمٌل سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 دمحم شاكر الخلٌفة 57عمار  1الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  83878كارم حسٌن دمحم ابو اللٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 ش جمهورٌة مصر العربٌة من صالح عابدٌن دار السالم 13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52896مصطفً دمحم مصطفً دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 حاره الوردانى  5الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  83876شادى دمحم نجٌب ضاحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

  31ش ٌس الممطم تمسٌم مباحث الماهرة شمة  46الـتؤشٌر:   ، ق 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  71121احمد سعٌد حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الهضبه الوسطى الممطم  33ش  7471الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  51911محمود دمحم عبد الاله عبد المعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 االرض االٌرانٌة البساتٌن ش المحمودٌة 9وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الرئٌسى االخربالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  83882محمود فاروق احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتؤشٌر:   ، ش الوادى الجدٌد من ش بهجت االسالم عزبه خٌر هللا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  78963احمد وائل مختار سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 ش شولى  53الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  83881عادل ابو الفتوح دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 1ٌولٌو محل رلم  26ح نعٌم ناصٌه  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191114وفً تارٌخ  83893دمحم وحٌد ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الممطم  9174عمارات البترول لطعة  9ش  7، 

, وصؾ الـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان  21191114وفً تارٌخ  82614مٌنا بخٌت للٌنى للته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

الدور الرابع بنشاط تمدٌم خدمات فندلٌه راس مال  19ش الماضى الفاضل شمه  2، افتتاح رٌئسى اخر بالعنوان / عابدٌن 

 عشرالؾ جنٌه  بسمه تجارٌه هولى شٌت11111

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21191114وفً تارٌخ  83883احمد زكرٌا دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 لصر النٌل 1ش الشٌخ معروؾ محل  8الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  83889عصام محمود دمحم فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الممطم -ناصٌة ابوانس السورى 9منطمة س ش  9188الـتؤشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  83896عى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى دمحم السٌد مر -  59

 ش لشالن عابدٌن 7عمار  3الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  83891دمحم حمدان احمد امام ابوشنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 طه العسمالنى من ش الفٌوم دار السالمش  17الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  83891سماح دمحم خضر دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ش المعراج 7251الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  83895وائل فتحى ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ش المهندس احمد عبدهللا من ش العروبة دار السالم  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  83888فتحى سامى فتحى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 تمسٌم الالسلكى 4وعلى  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  83898الخالك خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الرازق عبد  -  64

 ش نور االسالم كوستٌكا 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  83898عبد الرازق عبد الخالك خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ش نور االسالم كوستٌكا 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  51911محمود دمحم عبد الاله عبد المعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

ش الدمحمٌه ارض االٌرانٌه بنشاط مخزن ادوٌه سمه تجارٌه تراست فارم  9وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان / 

 الؾ جنٌها 511111براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  83779رضا موسى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 مٌدان االسعاؾ الصعاٌده االربعٌن السوٌس 16الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115 وفً تارٌخ 83892محمود اسماعٌل علً فهمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 ش مزرعة البط  1 -الـتؤشٌر:   ، البساتٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  64865اٌهاب محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 ش النٌل المعراج 11116الـتؤشٌر:   ، اضافه لرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  83911عجمى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم حسن -  71

 ش ٌحى جمال من ش رمضان اللٌثى 7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  76576حماده احمد دمحم رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

جنوب سٌناء بنشاط / استؽالل المحاجر بدون استخدام -بجبل ضحان  -فتتاح محل رئٌسً اخر بالعنوان / راس سدر الـتؤشٌر:   ، ا

بسمة تجارٌة / األالء ماربل الستؽالل المحاجر بسجل رلم  -خمسون الؾ جنٌة فمط ال ؼٌر  51111براس مال /  -المتفجرات 

/22183 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  64865،  سبك لٌده برلم    اٌهاب محمود دمحم احمد ، تاجر فرد  -  72

 شارع النٌل المعراج 11116الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81271مدحت رزٌك ابسخٌرون عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 النزهه -النزهه  -له ترٌونؾ الدور االول ش نخ 43الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81147دمحم فوزى عمران على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 شمس الحى الثالث منطمه الصناعات الخفٌفه شرق النٌل ملن رمضان عبد هللا 95الـتؤشٌر:   ، افتتاح رٌئسى اخر بالعنوان/ لطعه 

 عشر الؾ جنٌها 11111الدٌن بنشاط/ تورٌدات مستلزمات طبٌه وتعبئه مستلزمات طبٌه شاش ولطن براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  81854خضٌر دمحم خضٌر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 العتبة  -موسكً شارع العطار ال 7الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع بالعنوان / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  83899على احمد على طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 ش الشوربجى 6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  81147دمحم فوزى عمران على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

رلم سجل  2118ش الشٌخ على ٌوسؾ السٌده زٌنب عن نشاط تورٌدات مستلزمات طبٌه وتورٌدات عمومٌه لسنة  17ؤشٌر:   ، الـت

 جنوب الماهره 81147

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  78151محمود نور الدٌن زهري خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 المعادى الجدٌده  316تمسٌم االموال العامه ش  13العنوان لٌصبح /  الـتؤشٌر:   ، تعدٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  83911مشٌره حمادعبد الحمٌد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 الدور االرضى ٌسار المدخل 1الـتؤشٌر:   ، بالشطر الثالث المعادى الجدٌد مدخل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  83912عادل عبد المنعم بدران عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الحى االول الهضبه الوسطى الممطم  3وحده رلم  1151وصؾ الـتؤشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  83913ابو السعود عبد النعٌم عبد الحمٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 1ش نصر عوض الفسطاط محل  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  81823عبده حسٌن عٌد عبد التواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 ح الصٌفى منشٌه ناصر  9الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  83918ٌاسر دمحم على سٌد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 الدور االول مدٌنة الفسطاط مصر المدٌمة 2المجاورة االولى شمه  97الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  58736هشام عبد هللا ربٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 زهراء المعادى  13ش المعادى الشطر  9الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  58736هشام عبد هللا ربٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

ودخل زهراء  23بحوض خارج الزمام المستجد رلم  3856ن بالعمار الممام على المطعة الدور االرضى الكائ 3الـتؤشٌر:   ، عمار 

 المعادى برج رٌحانه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  58736هشام عبد هللا ربٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 بى المنطمة الخدمٌة مدٌنتى مركز الخدمات الجنو c12الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  58736هشام عبد هللا ربٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

ودخل زهراء المعادى  23بحوض خارج الزمام المستجد رلم  3856الدور االرضى الكائن بالعمارالممامعلى ق  3الـتؤشٌر:   ، عمار 

 رج رٌحانهب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  83917دمحم عبد الحى عبد الحلٌم سعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 الممطم الخلٌفة 2مساكن مصر العلٌا محل  7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121خ وفً تارٌ 67564حماده عبد اللطٌؾ مكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

ملن / سامً ضٌؾ فرج عمر  -الملٌوبٌة  -منطً  -ش مسجد الرحمة  2 -مركز للٌوب  -الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / للٌوب 

1 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21191121وفً تارٌخ  69854علً دمحم امٌن عبدالبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 الدور االول السوق التجارى زهراء المعادى 113الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  83911دمحم سمٌر خطاب عمر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 عمارة مستشفً الحكمة  35شمة  الدور التاسع -ش الرشٌدي  18 -الـتؤشٌر:   ، السٌدة زٌنب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  58736هشام عبد هللا ربٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 زهراء المعادى  13ش المعادى الشطر  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  83914احمد سامى احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 ش دمحم الكرٌم من ش الفٌوم دار السالم 21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  83915اٌمان ضاحى عبد الحكٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 1ش بورسعٌد محل رلم  255الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  75123كٌرلس ناجى حكٌم مكسٌموس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 بالدور االول عابدٌن الماهرة 1 39ش عبد العزٌز جاوٌش محل رلم  21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121تارٌخ  وفً 75123كٌرلس ناجى حكٌم مكسٌموس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 ش نوبار سٌتى مول باب اللوق عابدٌن 49الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  81266شرٌؾ عبدهللا عبدالمعطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 ماٌو 15 -المنطمة الخدمات المركزٌة المنطة الصناعٌة 11/89ئن بالعنوان /ق الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكا

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  83913اشرؾ دمحم عاطؾ مصلوح دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 دىالشطر العاشر زهراء المعادى المعا 56بلون  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  83916سامح سلٌمان دمحم دمحم ابو عٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 ش الجزائر المعادى 47الـتؤشٌر:   ، 

ٌل العنوان , تم تعد 21191121وفً تارٌخ  83911عماد عبد الرحمن احمد عبد السمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 باالرضى الجمالٌة 1ش السمالٌة ح الٌهود محل  7وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  83912بوال ماهر زكى بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 شمه بالدور الخامس 9ش  99الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  83917اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء ثابت عبد الرحمن بخٌت ، ت -  112

 مدخل أ عمارات شركه مصر للتعمٌر زهراء المعادى 6بالدور االول بالعمار رلم  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  69391احمد عبد الناصر احمد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الحى الثانى الهضبه الوسطى الممطم 3131الـتؤشٌر:   ، محل بالدور االرضى بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  83921صفاء احمد توفٌك محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ش نصر سلٌمان من الحرٌه  25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  58736هشام عبد هللا ربٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ش المٌرؼنى مصر الجدٌدة 123الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  58736هشام عبد هللا ربٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 منطمه لٌالن الرحاب -الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مشروع سٌتى سكوٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  65898صالح دمحم حسن بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 لمواردىش ا 45عمار  6الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  69391احمد عبد الناصر احمد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الحى الثانى الهضبه الوسطى الممطم 3131الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ محل بالدور االرضى بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  83921رد ،  سبك لٌده برلم    مى دمحم احمد حسٌن خلٌل ، تاجر ف -  119

 تمسٌم الالسلكى المعادى الجدٌده 3ب  24الـتؤشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191123وفً تارٌخ  83929دمحم سٌد احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 تبان ش عبد السالم عارؾ حاره ال31، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  81438ٌاسٌن كامل عطوة علٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

مائه  111111الـتؤشٌر:   ، افتتاح رٌئسى اخر بالعنوان / ش الماهره بملن محمود احمد حمدان بنشاط تجاره مواد ؼذائٌه براس مال 

 شمال سٌناء 22531نٌها الؼٌر برلم سجل الؾ ج

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  83927دمحم رجب رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 م الجٌزة م سوزان مبارن الجدٌدة الدوٌمة الدور الخامس الجمالٌة 19الـتؤشٌر:   ، ب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  83923، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم ناجى عبد الوهاب سالمه -  113

 ح ابو جازٌه ش الكبارى م ناصر 14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  71962ماجد ناٌر ثابت اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 3شمه رلم  -االسلكى بجوار مستشفى النخٌل ش  4ج /2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  83928جاسر حلمى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ح احمد ع الحافظ من ش حسٌن ش الرزاز منشٌة ناصر الجمالٌة 52الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  71962د ،  سبك لٌده برلم    ماجد ناٌر ثابت اسكندر ، تاجر فر -  116

 3شمه رلم  -ش االسلكى بجوار مستشفى النخٌل  4ج /2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  71962ماجد ناٌر ثابت اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 النزهه -11شمه  2على أ شارع الحسن مساكن شٌراتون دور  5بح/الـتؤشٌر:   ، اص

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  38654نجٌب بطرس حناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 ا شارع عبد الحمٌد سعٌد معروؾ 11الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191123وفً تارٌخ  52946، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نحمده خلٌفه عطا  -  119

 ش لرنى من ش دمحم سعٌد 4،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191123وفً تارٌخ  12751مدحت منٌر  نصٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ش مصدق 68عنوان /  ، الؽاء الفرع الكائن بال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  12751منٌر نصٌؾ للنظارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ش مصدق 68الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123تارٌخ وفً  83925دمحم اسماعٌل دمحم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الدور االول حدائك المعادى المعادى 2شمة رلم  9ش  45الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191123وفً تارٌخ  52946نحمده خلٌفه عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

  سعٌدش لرنى من ش دمحم 4، اضافه فرع بالعنوان / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  71125دمحم مصطفى شتٌوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 مساكن الضباط صمر لرٌش البساتٌن 4الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  83937احمد جوٌد عبد الحمٌد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 ش دمحم مرسى االمام الشافعى التونسى الخلٌفة 36الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   تم  21191124وفً تارٌخ  83938دمحم سعد سالم حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الشطر السابع المعادى الجدٌده 13عمارات شركه المعادى نموزج  3/4، 

تم  21191124وفً تارٌخ  83933هانى ابو الفتوح عبد العزٌز عبد المجٌد الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 الممطم الدور االرضى مساكن العبد 184تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  83932أمٌل فاروق مرلص شاروبٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 زهراء المعادي  16برج رٌحانه مدخل ز محل رلم /  16 -الـتؤشٌر:   ، المعادي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  43922ده برلم    عنتر عبدالعال السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  129

 الممطم الخلٌفة  41الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191124وفً تارٌخ  82614مٌنا بخٌت للٌنى للته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الدور الرابع  19ش الماضى الفاضل شمه  2، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  83936مى عبد العزٌز عبد المنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ش عبد المنعم عبد المادر من حسن التهامى  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191124وفً تارٌخ  62562هشام ٌسرى حمدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 ش  البستان امتداد ش عبد العزٌز وسط البلد72الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  83935حسٌن عبد هللا حسٌن عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 ن الجاهزه امام مولؾ االتوبٌس الممطم شمه بالدور الرابعالمساك 3مدخل  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  83941خالد دمحم انور محمود عبد النبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 منطمة س الممطم  9ش  9114وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  83941سبك لٌده برلم     جانا سٌر جٌٌفنا زخر تشنكو ، تاجر فرد ،  -  135

 الممطم  3منطمة ش الدور االول شمة  9ش 9114الـتؤشٌر:   ، عمار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191127وفً تارٌخ  83942دمحم امام احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 دى الخطٌرى ش سٌ 22/21، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  83939عزت دمحم عزت دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 جنوب س الهضبه لعلٌا الممطم 9411عماره  2الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191128وفً تارٌخ  59149دمحم سعٌد فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 المعادى الجدٌدة  -الشطر الثامن  52نموزج  3، تعدٌل الممر الرئٌسى للشركة لٌصبح / لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  83948مصطفى عزت محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 ٌه الجمالٌةح الصالح 2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  71946السٌد عبد العاطى السٌد بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 عابدٌن  37وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ امٌدان االوبرا الدور الرابع وحده رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  83943سبك لٌده برلم    ولٌد توفٌك ابراهٌم توفٌك ، تاجر فرد ،   -  141

 ش التعاون من ش زٌدان خلؾ المحكمه الدستورٌه ح المعادى محل بالدور االرضى 4الـتؤشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191128وفً تارٌخ  83945حسن دمحم عبد المادر زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ش المعهد الدٌنً خلؾ المحكمة الدستورٌة  35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  72911لبنى مصطفى عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 المجاوره الثانٌه المعراج  2128الدور  22وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  83947ٌاسمٌن حنفى محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 ش جالل الدٌن االسٌوطى المنٌل مصر المدٌمة 2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  79515طارق مصطفى محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

المطاع  21علً لطعة رلم  skies plaza 3بالدور االول علوي مول   13وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الوحدة رلم 

 الرابع مركز خدمات المدٌنة التجمع الخامس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  68715عمرو صالح صدٌك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 مدٌنة الٌاسمٌن المعادى الماهرة 6عماره  4الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  39483ٌاسر صالح على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  83952برلم    فادى جودت فوزى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  148

 ش النهضه برج الملكه سراٌات  23بالعمار  1114الـتؤشٌر:   ، الوحده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  2161عبد العزٌز محمود فإاد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 اكتوبر 6مكتب   32198ب ش الفندق مدٌنه الفردوس برلم سجل  5بالعنوان / ممر ادارى بالعنوان الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  68715عمرو صالح صدٌك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ٌن المعادىمدٌنة الٌاسم 6عماره  4الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  77195علً عبدهللا علً عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 المنطمة الصناعٌة للرخام والجرانٌت  شك الثعبان D/  139الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  83954لٌده برلم     حنان صبحً احمد عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك -  152

 أ كورنٌش النٌل رمله بوالق 4دى الدور الثالث اركٌدٌه مول  22دى  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  83954حنان صبحً احمد عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 ش الهرم زٌزٌنٌا مول الدور االرضى 231الـتؤشٌر:   ،  

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21191129وفً تارٌخ  83953دمحم ابراهٌم حمودة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الممطم-مساكن الجٌزة 4مدخل6بلون 3محل -الـتؤشٌر:   ، الخلٌفة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  61489جورج البٌرجمٌل نسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 شك الثعبان البساتٌن  d/ 32الـتؤشٌر:   ، الؽاء الرئٌسى االخر بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  83966شعبان دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 ش الحلوانى عزبه النصر  37الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  83967عبدالرحٌم على سٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 ش شعبان فاضل ش الجدٌد بٌر ام سلطان  1شٌر:   ، الـتؤ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  83963احمد محمود على على شكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 الشطر الثالث عشر زهراء المعادى  86الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  83961برلم    محمود حسن مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  159

 ش وردان الرومى حسن االنوار مصر المدٌمة 55الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  83958دمحم حسن سعد ابو سرٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 1اد من ش دسولى بٌومىح ابراهٌم عو1-الـتؤشٌر:   ، البساتٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  2161عبد العزٌز محمود فإاد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الدكتور دمحم خٌرى بالمنٌل مصر المدٌمة 18الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  83959ابرام عادل زكى شحاته خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 1الزمالن-ابراج المصرى 25ش بهجت على محل 2-الـتؤشٌر:   ، لصر النٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  83964شٌماء جالل احمد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الممطم الخلٌفة 9حجرة من شمة من ش  ش معهد الجزٌرة 9112وصؾ الـتؤشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  83965شعبان صالح ابوبكر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 ش دروٌش الجمال  38الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  83957نورهان عبد المنعم دمحم دمحم الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 ش االحالم من ش ابو الوفاء 12وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  83962سلوى حموده دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 الشطر السابع  37من  6عمار  7الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  83971ح حسٌن امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ممدو -  167

 ح عبد البالى6-الـتؤشٌر:   ، السٌدة زٌنب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  83968جٌهان مجدى ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 برج العلٌا تمسٌم الماده الطرٌك الدائرى البساتٌن 4بلون  2حل الـتؤشٌر:   ، م

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  83969عبد الجواد عبدهللا عبد الجواد تونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 ش دمحم فهمى حالٌا21شالصؽٌر سابما 1 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، البساتٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  83971ٌد رجب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سلٌمان سع -  171

 ش سٌد الجمال 11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  83972عمرو عبده ماهر رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 ن ابراهٌم حسٌ 59الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  83974زٌنب حسٌن حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 ش الناصرٌة15 -الـتؤشٌر:   ، السٌده زٌنب

لعنوان , تم تعدٌل ا 21191131وفً تارٌخ  83977هشام عبد السالم دمحمسٌد عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 ش الصحافة والمطل على ش حكر ابن االثٌر بوالق 3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  83976عمرو دمحم على حسن شتو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 ش مصطفى رضا المنٌل  24/16على ق  5الـتؤشٌر:   ، محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21191131وفً تارٌخ  51923وم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن عمر دمحم طم -  175

 بالدور االرضى 1عابدبن ورشه رلم -شارع دمحم فرٌد  61، اصبح/

العنوان , تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  51923الجزٌره للتجاره )اٌمن عمر طموم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 بالدور االرضى 1عابدبن ورشه رلم -شارع دمحم فرٌد  61وصؾ الـتؤشٌر:   ، اصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  81127اسالم حموده رٌاض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

راس  3ض الجمعٌة خلؾ مطعم الشبراوى الدور االول شمة رلم ار 2/3الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان / فٌال رلم 

 ج م 51111راس مال  -سدر بنشاط/ مكتب الستؽالل المحاجلر بدون استخدام المتفجرات  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  83973عمرو دمحم عبده احمد حفٌظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 9ش 91-، المعادىالـتؤشٌر:   

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191111وفً تارٌخ  49154عصام دمحم عادل حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 ٌضاؾ الى النشاط / استثمار عمارى وسٌاحى ومماوالت عمومٌة وادارة الفنادق ومنشؤت سٌاحٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191112وفً تارٌخ  81775هبه احمد عبد الفتاح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

اضافه نشاط / تصمٌم برامج االنترنت واداره الكافٌهات للنفس والؽٌر وانشائها الترجمه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت 

 2119/8/26بتارٌخ  5181صادر  2119لسنه  299والكتبالدٌنٌه والمصاحؾ بموجب موافمه امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  56635صدلى فاروق صدلى عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 2119لسنة  5114وصادر برلم  2119لسنة  336التؤشٌر:  ٌوجد موافمة امنٌة امنٌة برلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافة 21191112وفً تارٌخ  81613دمحم صالح دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 نشاط / نمل بضائع لحساب الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  81431عاطؾ عثمان احمد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 1التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح /تصلٌح وبٌع احذٌة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191113وفً تارٌخ  1125جر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود نصر عبدالحافظ ، تا -  6

 الؽاء نشاط/ التسوٌك واستصالح االراضى واعمال الحفر وردم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  79581نبٌل ٌسري محمود احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 الؽاء نشاط/ ورق التصوٌر -فة نشاط/ توزٌع خامات الحلوانى  التؤشٌر:  اضا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191117وفً تارٌخ  73663ممدوح وافً عوض عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 اضافة نشاط/ بٌع موبٌلٌا وتورٌدات عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الؽاء 21191117وفً تارٌخ  6323اس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى جرجس الٌ -  9

 نشاط/ االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191119وفً تارٌخ  58141خالد احمد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 ٌدات عمومٌةتعدٌل النشاط لٌصبح / تور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  33334محمود ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر:  اضافة نشاط /ورشه مالبس جاهزه ) فٌما عدا المالبس العسكرٌة  واكسسوارتها(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191119وفً تارٌخ  78662 احمد سعٌد فصٌح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  12

 اضافه نشاط / اكسسوارت ولطع ؼٌار موباٌل واجهزه كهربائٌه فٌما عدا الخطوط  فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر

التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  81613دمحم صالح دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 اضافة نشاط / متعهد نمل برى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191113وفً تارٌخ  76513عالء شعبان جمٌل سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 اضافة نشاط/ تجارة خٌوط اسبور

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52896مصطفً دمحم مصطفً دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / اداره وتشؽٌل البوفٌهات  ونظافه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191114وفً تارٌخ  71522حسام راضى الدٌب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة زٌوت سٌارات بالتجزئه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191115وفً تارٌخ  31386احمد دمحم دمحم البخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة وتورٌد المواد الؽذائٌه

شاط , وصؾ تم تعدٌل الن21191115وفً تارٌخ  83129سمر شعبان دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ بماله تموٌنٌه شامله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  82421دمحم ناجح اسماعٌل رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

حؾ واالنترنت بموجب موافمة التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / دار نشر فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصا

 وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة 2119لسنة  351امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191116وفً تارٌخ  64865اٌهاب محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  62632ر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد حمدى عبد النبى عبد الماد -  21

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / المماوالت واالعمال التكمٌلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافه 21191121وفً تارٌخ  13131دمحم سعٌد مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 ت التجارٌهنشاط/ التوكٌال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  13131تعدل لٌصبح / دمحم سعٌد دمحم مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التؤشٌر:  اضافه نشاط/ التوكٌالت التجارٌه

عدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم ت21191121وفً تارٌخ  72145دمحم عبدالحلٌم بركات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت

تم تعدٌل النشاط , 21191121وفً تارٌخ  63497ابراهٌم عبد المعطى عبد الرجال على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 المالبس العسكرٌه واكسسوارتها وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره المشه فٌما عدا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191121وفً تارٌخ  66551فرج حبٌب محمود نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 تعدٌل النشاط لٌصبح /تجاره سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191121وفً تارٌخ  83869عمرو سٌد حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 اضافة نشاط/ توكٌالت تجارٌة واالستٌراد والتصدٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191122وفً تارٌخ  77684نادٌة حسن دمحم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 اضافه نشاط / تجاره سبح

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191122وفً تارٌخ  65898صالح دمحم حسن بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 تعدٌل النشاط لٌصبح / مطعم ماكوالت

  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:21191122وفً تارٌخ  29539عبدالرإوؾ  عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تعدٌل النشاط /لٌصبح بٌع ادوات صحٌه بالتجزئه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  68148مصطفى عباس مصطفى طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

الت التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب متعهد نمل العمال داخل جمهورٌه مصر العربٌه ورحالت ولطع ؼٌار السٌارات واال

 ومعدات  فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191124وفً تارٌخ  82416عادل ابراهٌم سٌد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تعدٌل النشاط لٌصبح مطعم فول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  74492أحمد أسامة عبد الحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191124وفً تارٌخ  71125دمحم مصطفى شتٌوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 تعدٌل النشاط لٌصبح/بٌع مفروشات وستائر وتنجٌد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  81245مود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام سٌد مح -  35

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ بمالة شاملة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  2161عبد العزٌز محمود فإاد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

ط لٌصبح/ اٌجار السٌارات واستئجار هاوتمدٌم المشرو بات والمواد الؽذائٌة والنمل الجماعى والدولى والرحالت التؤشٌر:  تعدٌل النشا

 الداخلٌة  والنمل الخاص باالجر  واٌجار السٌارات والباصات واستئجارها

تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:   تم21191128وفً تارٌخ  81558امنة دمحم عبدالحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 اضافه نشاط / التوكٌالت التجارٌه وصٌانه االجهزه الطبٌه التى تم استٌرادها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191128وفً تارٌخ  59149دمحم سعٌد فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 ( 6من المجموعة  36والفمرة  19فٌما عدا المجموعة تعدٌل النشاط لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر ) 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191128وفً تارٌخ  83938دمحم سعد سالم حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 اضافه نشاط / توكٌالت تجارٌه فٌما عدا جهزه الكمبٌوتر واالنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدي 21191128وفً تارٌخ  58758،  سبك لٌده برلم    سٌد دمحم جودة دمحم ، تاجر فرد -  41

 لٌصبح / تصدٌر فمط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  71946السٌد عبد العاطى السٌد بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 حداٌد وبوٌات وسباكه فٌما عدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتهالتؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌدات عمومٌه و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  79515طارق مصطفى محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 5671صادر  2119لسنة  378التؤشٌر:  تسوٌك عماري وادارة المشروعات فٌما عدا خدمات االنترنت ٌوجد موافمة امنٌة برلم 

 2119لسنة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  71435احمد سمٌر سالمة خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط / تعبئه مواد ؼذائٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  83434خالد عبد الستار زٌدان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 1التؤشٌر:  أضافة نشاط / تورٌد أجهزة علمٌة وكٌماوٌات ) فٌما عدا أجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتة ( 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  66837دمحم سعد عبد الرحمن احمد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

الؽاء نشاط/ المماوالت واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌة ولاعات االفراح وصاالت الجٌم الامة وتشؽٌل المطاعم والكافٌهات  التؤشٌر: 

 والمماوالت العمومٌة

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  83973ده برلم   عمرو دمحم عبده احمد حفٌظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  1

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  83911ابراهٌم حسن عجمى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  83925دمحم اسماعٌل دمحم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  83842هناء سمٌر حبٌب مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191131وفً تارٌخ  83966شعبان دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  83892محمود اسماعٌل علً فهمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التؤشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191124وفً تارٌخ  83937احمد جوٌد عبد الحمٌد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  83918ٌاسر دمحم على سٌد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  83827تامر عبد الفتاح عبد النبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  83856أسامه دمحم صبحى دمحم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاصوصؾ التؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  83954حنان صبحً احمد عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  83963احمد محمود على على شكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  83888فتحى سامى فتحى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191124وفً تارٌخ  83933هانى ابو الفتوح عبد العزٌز عبد المجٌد الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  83826صٌدلٌة د / دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  83917دمحم عبد الحى عبد الحلٌم سعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  83847ولٌد دمحم عبدالفتاح العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  83971احمد ممدوح حسٌن امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  83899على طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على احمد -  19

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191112وفً تارٌخ  83831بدر فرج على فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  83921رد ،  سبك لٌده برلم   مى دمحم احمد حسٌن خلٌل ، تاجر ف -  21

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191123وفً تارٌخ  83929دمحم سٌد احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  83947برلم    ٌاسمٌن حنفى محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  23

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  83819محمود عبدالرحمن دمحم للد سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  83829م   دهب للتورٌدات العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  25

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  83871دعاء دمحم الخضر دمحم الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  83852عادل ابراهٌم حسنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  83957نورهان عبد المنعم دمحم دمحم الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  83962سلوى حموده دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  82614مٌنا بخٌت للٌنى للته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115خ وفً تارٌ 83891دمحم حمدان احمد امام ابوشنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  83936مى عبد العزٌز عبد المنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  83927دمحم رجب رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  83824أحمد دمحم حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التؤشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191121ٌوفً تارٌخ  58736هشام عبد هللا ربٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  83967عبدالرحٌم على سٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التؤشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر21191114وفً تارٌخ  83881عادل ابو الفتوح دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  83938دمحم سعد سالم حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  83953دمحم ابراهٌم حمودة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  83862ٌاسر عبدالستار علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  83822مجدى حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم -  41

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  83916سامح سلٌمان دمحم دمحم ابو عٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191123وفً تارٌخ  52946ه عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نحمده خلٌف -  43

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  83843ٌحى زكرٌا ٌونس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  83851سبك لٌده برلم    هند خمٌس شلبى حسٌن ، تاجر فرد ،  -  45

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  83857نبٌل ٌونس حامد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  83977سبك لٌده برلم     هشام عبد السالم دمحمسٌد عبد الداٌم ، تاجر فرد ، -  47

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  64865اٌهاب محمود دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  83898ه برلم   عبد الرازق عبد الخالك خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  49

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  83898عبد الرازق عبد الخالك خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  83941م   جانا سٌر جٌٌفنا زخر تشنكو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  51

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  83818سراج فتحى عبد السمٌع السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  58736هشام عبد هللا ربٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  83958دمحم حسن سعد ابو سرٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128ارٌخ وفً ت 83943ولٌد توفٌك ابراهٌم توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  83945حسن دمحم عبد المادر زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التؤشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: ت21191111وفً تارٌخ  83828سعد ولٌم لبٌب حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  83832ابراهٌم ابوبكر ابراهٌم ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصؾ التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل21191111وفً تارٌخ  83869عمرو سٌد حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  83913اشرؾ دمحم عاطؾ مصلوح دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التؤشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال21191117وفً تارٌخ  83844باسم فهٌم سعد بساده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  83858خالد دمحم عثمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التؤشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21191131وفً تارٌخ  83969عبد الجواد عبدهللا عبد الجواد تونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  83891سماح دمحم خضر دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  83893دمحم وحٌد ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 ؤشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  83932أمٌل فاروق مرلص شاروبٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  83928جاسر حلمى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  83959ابرام عادل زكى شحاته خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  83964شٌماء جالل احمد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  83837على عاطؾ ابو حمده سٌد هلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  83863طه فهٌم طه عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  68715ح صدٌك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو صال -  72

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  83965شعبان صالح ابوبكر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  83896تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم السٌد مرعى ،  -  74

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  83821احمد محسن عبد المنعم دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  83878تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كارم حسٌن دمحم ابو اللٌل ، -  76

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  83914احمد سامى احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  83838فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد هللا دمحم حسٌن شاهٌن ، تاجر -  78

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  83836محمود جمال محمود خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  83836ده برلم   محمود جمال محمود خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  81

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  83864محمود اسامة فراج عوض زرد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  83923م   دمحم ناجى عبد الوهاب سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  82

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  83952فادى جودت فوزى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  83823اسماء عادل عماره عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  83876شادى دمحم نجٌب ضاحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  83915اٌمان ضاحى عبد الحكٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  83971سلٌمان سعٌد رجب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التؤشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن21191131وفً تارٌخ  83972عمرو عبده ماهر رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  83974زٌنب حسٌن حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  83895وائل فتحى ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  75123كٌرلس ناجى حكٌم مكسٌموس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  71962ماجد ناٌر ثابت اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  83941خالد دمحم انور محمود عبد النبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  83821صالح خلؾ موسى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  83841خالد سعد بدران احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  83848خالد حسٌن دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  69391احمد عبد الناصر احمد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21191127وفً تارٌخ  83942دمحم امام احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  83948زت محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى ع -  99

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  83865امٌل خٌرى مسٌحه حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  83851جر فرد ،  سبك لٌده برلم   حلمى دمحم حلمى سٌد ، تا -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  83961محمود حسن مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  83976لٌده برلم    عمرو دمحم على حسن شتو ، تاجر فرد ،  سبك -  113

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  83921صفاء احمد توفٌك محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  83868   رحاب عبد الاله دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  115

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  83911مشٌره حمادعبد الحمٌد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191117وفً تارٌخ  83912رلم   عادل عبد المنعم بدران عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  117

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191121وفً تارٌخ  83911عماد عبد الرحمن احمد عبد السمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  83846رلم   ساره على سعد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  119

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  83889عصام محمود دمحم فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113تارٌخ  وفً 73663ممدوح وافى عوض عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  83935حسٌن عبد هللا حسٌن عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119تارٌخ وفً  83866احمد ابو المجد سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  83825سماح دمحم على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  83883احمد زكرٌا دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  83911دمحم سمٌر خطاب عمر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل21191131وفً تارٌخ  83968جٌهان مجدى ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  83939عزت دمحم عزت دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التؤشٌر: خاص

, وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة 21191114وفً تارٌخ  83882محمود فاروق احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  83835ابتسام السٌد صابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  83913ابو السعود عبد النعٌم عبد الحمٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 لشركة , وصؾ التؤشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  83912بوال ماهر زكى بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  83917عالء ثابت عبد الرحمن بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التؤشٌر: خاص وصؾ

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / نورهانكو  28226تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 لتصنٌع الرخام وتشؽٌل المحاجر  

ح/اٌزى كار الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصب 81613تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  2

 لتؤجٌر السٌارات ونمل البضائع لحساب الؽٌر  

الى: اضافة السمة التجارٌةلتصبح / الصمر  83137تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  3

 العمال الخراطه المٌكانٌكٌة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / المإسسة  58141لممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا21191119،  فى تارٌخ :   -  4

   1المصرٌة الدولٌة للتورٌدات العمومٌة 

 الى: تعدٌل السمه/اٌه اس مٌدٌكال   71121تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: تعدٌل السمة/ ترٌدنج فورجى   76513سم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل ا21191113،  فى تارٌخ :   -  6

الى: اضافه السمه التجارٌه/ لتصبح مٌلنٌوم  62632تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  7

 العمال االلمونٌوم  

 الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح/ مسن اللٌل   69854الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة 21191121،  فى تارٌخ :   -  8

الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح/ فاشون  81591تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  9

 لٌنن لالستٌراد والتصدٌر  

 الى: تعدٌل السمة لتصبح / الدٌنا لنمل العمال   37117الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم 21191121،  فى تارٌخ :   -  11

 Resالى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /  83917تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  11

GLOBAL   ار اى اس جلوبال 

الى: اضافه السمه التجارٌه / تٌتوس  68136ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعد21191123،  فى تارٌخ :   -  12

   TITOS RESTAURANTرستوران 

الى: تعدٌل السمة لتصبح/فاشون لٌنن  81866تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  13

 لالستٌراد والتصدٌر  

 الى: تعدٌل السمه لتصبح / مإسسة الحمد   68148م التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت21191123،  فى تارٌخ :   -  14

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / مإسسةا  9469تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  15

 نشاء للتورٌدات والمماوالت  

الى: اضافة السمة التجارٌة الى/ المإسسه  71125تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191124،  فى تارٌخ :   -  16

 الفنٌة لتجارة الستائر والمفروشات  وااللمشة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/  2161تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  17

 لنمل الجماعى  جازٌكوجٌت ل

الى: تعدٌل االسم لٌصبح / ذكى فرحات  23465تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  18

 فلتس حنا طبما لبطالة الرلم المومً  

التجارٌه لتصبح/ االفك  الى: تعدٌل السمه 71946تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  19

 للتورٌدات العمومٌه  

 الى: اضافه سمه تجارٌه سكان هٌر ثٌرابى   72911تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  21

لتجارٌة لتصبح / الماسه الى: تعدٌل السمة ا 59149تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  21

 لالستٌراد والتصدٌر  

 الى: تعدٌل لٌصبح  / الهدى للتصدٌر   58758تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  22

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / اون  81912تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  23

   On track exhibitions& conferencesتران لتنظٌم المعارض والمإتمرات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: اضافة السمة التجارٌة / مكتب تورٌدات  83947تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  24

 الدٌنا  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 26443برلم       21191121ٌوسؾ شعبان صادق عرابى   ، تارٌخ :  -  1

 26443برلم       21191121دمحم شعبان صادق عرابى   ، تارٌخ :  -  2

 26443برلم       21191121ؾ شعبان صادق عرابى   ، تارٌخ : ٌوس -  3

 26443برلم       21191121دمحم شعبان صادق عرابى   ، تارٌخ :  -  4

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

السجل  تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    17697شركه النٌل للصرافة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 واستمرار تعٌٌن السٌد/ محسن عبدالفتاح ابوزٌد مصفٌا لها 2121/8/31الموافمة باالجماع على مد مدة التصفٌه حتى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    21191111، وفى تارٌخ    43957فالٌه تٌد الموند )مها واٌمان وشرٌكاتهما(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

تصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة و

 جنوب الماهرة

، وفى تارٌخ    43957تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / مها دمحم عبد المجٌد وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من  تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها   21191111

 سجل تجاري جنوب الماهرة

تم    21191111، وفى تارٌخ    65298عبد المجٌد دمحم الشافعى اللبان وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى بامر 

 محو

تم    21191113، وفى تارٌخ    83114حٌم وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : ساره عبد الناصر عبد الر   - 5

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    38515اشرؾ دمحم السٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة

 تم محو/شطب السجل    21191113، وفى تارٌخ    38515اشرؾ دمحم السٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 7

 المٌد مشطوب بامو محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    29763عبدالمادر البنان وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب الماهرة

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    29763لمادر البنان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عبدا   - 9

 تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب الماهرة

تم    21191117، وفى تارٌخ    29763سبك لٌدها برلم : تعدل لٌصبح / عاطؾ الدجوى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة     - 11

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب الماهرة

محو/شطب السجل  تم تم    21191117، وفى تارٌخ    64938دمحم احمد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل

تم    21191117، وفى تارٌخ    78781احمد ابراهٌم بدرالدٌن الفرؼلً وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لنمل الممر

تم محو/شطب    21191119، وفى تارٌخ    81126حسام لبٌب دمحم بركات وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل بامر محو

تم    21191113، وفى تارٌخ    79189سٌطة  سبك لٌدها برلم : ربٌع عبدالمعز احمد دهٌم وشركاه  ، توصٌة ب   - 14

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستجماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل بامر محو

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    41322اسماعٌل خورشٌد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 1السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته لذلن ٌمحى المٌد من سجل جنوب 

تم محو/شطب السجل  تم    21191115، وفى تارٌخ    73821أحمد طارق وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 ل الممر محافظه الجٌزهمحو المٌد من سجل تجارى جنوب الماهره لنم

تم محو/شطب    21191115، وفى تارٌخ    65329سامى مكرم وصموئٌل عزت  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 17

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    21191115، وفى تارٌخ    41991الستٌراد والتصدٌر  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدها برلم : مصر حلوان ل   - 18

 1محو/شطب السجل  تم الؽاء الفرع بؤمر محو 

تم محو/شطب السجل  تم    21191116، وفى تارٌخ    56881عبد هللا فهمى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 19

 ن السجل التجارى بحكم محكمهمحو المٌد م

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    41148نجفه سعد حسن عالم وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب  الماهرة

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    41148رجب دمحم احمد السٌد وشركائه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب  الماهرة

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    21711بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركه اوالد ساٌح لناوى  ، توصٌة    - 22

 تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب الماهرة

، وفى تارٌخ    21711ا برلم : تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اوالد ساٌح لناوى وشركاهم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌده   - 23

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة لذلن ٌمحً المٌد من سجل    21191121

 تجاري جنوب الماهرة

شطب السجل  تم محو/   21191121، وفى تارٌخ    21711شركه اوالد ساٌح لناوى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 24

 تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب الماهرة

، وفى تارٌخ    21711تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اوالد ساٌح لناوى وشركاهم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 25

خ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة لذلن ٌمحً المٌد من سجل تم محو/شطب السجل  تم فس   21191121

 تجاري جنوب الماهرة

تم محو/شطب السجل  تم    21191121، وفى تارٌخ    61566ماٌسة احمد وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

 اته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرةفسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحم

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    59855دمحم بركات ٌوسؾ وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 27

 السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب

تم محو/شطب السجل     21191122، وفى تارٌخ    74988سلٌمان الؽالى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 28

 تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    67688دها برلم : مهٌب دمحم احمد خلٌل وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌ   - 29

 1السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب 

، وفى تارٌخ    67688تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مهٌب دمحم احمد خلٌل وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل    21191123

 1تجاري جنوب 

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    67688مهٌب دمحم احمد خلٌل وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 1الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب السجل  تم فسخ 

، وفى تارٌخ    67688تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مهٌب دمحم احمد خلٌل وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 32

كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل  تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم   21191123

 1تجاري جنوب 

تم محو/شطب السجل  تم    21191123، وفى تارٌخ    1715سلطان ابراهٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 33

 فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    1715ابراهٌم سلطان ابراهٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 34

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة

تم محو/شطب السجل  تم    21191123تارٌخ ، وفى    1715سلطان ابراهٌم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 35

 فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    1715ابراهٌم سلطان ابراهٌم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 36

 شرٌن كافة حمولة ومستحماتة السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل

تم    21191123، وفى تارٌخ    17795ناصر صالح عبد الرحمن و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 37

 محو/شطب السجل  فسخ الشركه وتصفٌتها واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته

تم محو/شطب    21191124، وفى تارٌخ    66246لٌدها برلم :  دمحم عالء الدٌن دمحم وشركاة  ، توصٌة بسٌطة  سبك   - 38

السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كاافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب 

 الماهرة

تم محو/شطب    21191124فى تارٌخ ، و   66246دمحم عالء الدٌن دمحم وشركاة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 39

 السجل  المٌد مشطوب بامر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    21191124، وفى تارٌخ    58929عمرو دمحم عصمت وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 41

 1سجل تجاري جنوب الماهرة  السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من

تم محو/شطب    21191124، وفى تارٌخ    64978عالء محمود نهاد وشرٌكتة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 41

 السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جتوب الماهرة

، وفى تارٌخ    64978التجارى لٌصبح /عالء محمود نهاد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : تعدٌل االسم    - 42

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل    21191124

 تجاري جتوب الماهرة

تم محو/شطب    21191124، وفى تارٌخ    64978ة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عالء محمود نهاد وشرٌكتة  ، توصٌ   - 43

 السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جتوب الماهرة

، وفى تارٌخ    64978برلم :  تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /عالء محمود نهاد وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها   - 44

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل    21191124

 تجاري جتوب الماهرة

سجل  تم تم محو/شطب ال   21191127، وفى تارٌخ    65948دمحم صابر وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 45

 1فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب الماهرة 

تم    21191128، وفى تارٌخ    58393نانى عبد الرحمن عبد الواحد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 46

 الكٌان المانونى الى شركة ذات مسئولٌه محدودةمحو/شطب السجل  المٌد مشطوب بامر محو لتعدٌل 

تم    21191128، وفى تارٌخ    58393نانى عبد الرحمن عبد الواحد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 47

ارى جنوب محو/شطب السجل  تعدٌل الكٌان المانونى للشركة لتصبح/ شركة ذات مسئولٌه محدوده وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التج

 الماهرة

تم محو/شطب السجل  تم    21191128، وفى تارٌخ    71451دمحم عبدهللا و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 48

 فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته

تم    21191128، وفى تارٌخ    63516حسٌن رفعت حسٌن حسن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 49

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    8656شركه بسٌر الفلكى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 51

 ٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرةالسجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شر

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    75871سٌد كامل حمدى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 51

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم  كل شرٌن كافة حموله ومستحمات

تم محو/شطب السجل  تم    21191131، وفى تارٌخ    73474شرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شادى سٌد و   - 52

 1فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب الماهرة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 72267رامز ٌوسؾ شولى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   311110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ارٌه كما هى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / كرم واٌهاب سند اندروس مع بماء السمه التج -  2

  311110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111وفً تارٌخ   ، 72267،

 جنٌه 

لمال , تم تعدٌل رأس ا 21191111وفً تارٌخ   ، 72267رامز ٌوسؾ شولى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   311110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / كرم واٌهاب سند اندروس مع بماء السمه التجارٌه كما هى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  4

  311110111رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل 21191111وفً تارٌخ   ، 72267،

 جنٌه 

وفً تارٌخ    53987تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / حسام دمحم الشافعى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 53987اٌمن دمحم الشافعً وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   21111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191111وفً تارٌخ   ، 53987شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 1نعدل لٌصبح / الشافعى للتجارة والتورٌدات  -  7

 جنٌه   21111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ   ، 53987تعدٌل االسم التجاري الً دمحم سرور وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   21111110111ٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعد

وفً تارٌخ    53987تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / حسام دمحم الشافعى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 53987اٌمن دمحم الشافعً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   21111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191111وفً تارٌخ   ، 53987توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، 1نعدل لٌصبح / الشافعى للتجارة والتورٌدات  -  11

 جنٌه   21111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  21191111وفً تارٌخ   ، 53987تعدٌل االسم التجاري الً دمحم سرور وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   21111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:  

وفً تارٌخ    65183تعدٌل عنوان الشركة او اسمها لٌصبح / شركه دمحم عباس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   41111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191112وفً تارٌخ   ، 65183شركة دمحم عباس وشرٌكاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   41111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ   ، 13876م ،عادل فتحى وشركاه للمماوالت والتورٌدات توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برل -  15

 جنٌه   61111110111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل اسم الشركةلٌصبح/الفتح للمماوالت والتورٌدات ) المهندس شرٌؾ ٌسرى وشركاة( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  16

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191112وفً تارٌخ   ، 13876،

 جنٌه   61111110111،

تم تعدٌل رأس  21191112وفً تارٌخ   ، 44196عمرو فتحً عبد التواب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   3111110111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 83345تعدٌل عنوان الشركة او اسمهالٌصبح / رومانى مجدى عازر ابراهٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   31110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ   ، 83345مرٌانه صبحى عبده شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-م لمر جمال بدر برسو -  19

 جنٌه   31110111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191117،وفً تارٌخ    78781احمد ابراهٌم بدرالدٌن الفرؼلً وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   11111110111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191117وفً تارٌخ   ، 77229نجٌب سلٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   5111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191118وفً تارٌخ   ، 18743عبدهللا دمحم عبدهللا واوالده توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   511110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191118وفً تارٌخ   ، 67859شعبان السٌد السٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   251110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191118وفً تارٌخ   ، 11826احمد عوٌس وشركاإه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   31111110111لها ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم  21191118وفً تارٌخ   ، 11826تعدٌل اسم الشركة الى/ سٌد عبد الرحمن وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   31111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191118وفً تارٌخ   ، 11826، سبك لٌدها برلم ، احمد عوٌس وشركاإه شركة تضامن  -  26

 جنٌه   31111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191118وفً تارٌخ   ، 11826تعدٌل اسم الشركة الى/ سٌد عبد الرحمن وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   31111110111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,  21191119وفً تارٌخ   ، 64413دمحم نصر الدٌن وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   21111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 57559شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 1شرؾ عبد الحمٌد وشرٌكه ا -  29

 جنٌه   15111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    57559ها برلم ،تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اسامه عبد العزٌز حسانٌن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌد -  31

 جنٌه   15111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111،

تم تعدٌل رأس  21191113وفً تارٌخ   ، 55592ٌحًٌ اسماعٌل عبد اللطٌؾ وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   4111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، المال , وصؾ التؤشٌر:  

وفً تارٌخ    55592تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ رزق ابو زٌد اسماعٌل وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

  جنٌه  4111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

تم تعدٌل رأس المال  21191113وفً تارٌخ   ، 55592رزق ابو زٌد اسماعٌل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   4111110111, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    55592، سبك لٌدها برلم ،  تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /سعٌد احمد ابراهٌم احمد وشرٌكته توصٌة بسٌطة -  34

 جنٌه   4111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

تم تعدٌل رأس  21191113وفً تارٌخ   ، 55592ٌحًٌ اسماعٌل عبد اللطٌؾ وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   4111110111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    55592، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ رزق ابو زٌد اسماعٌل وشرٌكه توصٌة بسٌطة   -  36

 جنٌه   4111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

تم تعدٌل رأس المال  21191113وفً تارٌخ   ، 55592رزق ابو زٌد اسماعٌل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  37

 جنٌه   4111110111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصؾ التؤشٌ

وفً تارٌخ    55592تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /سعٌد احمد ابراهٌم احمد وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   4111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

تم تعدٌل رأس  21191113وفً تارٌخ   ، 55592ٌحًٌ اسماعٌل عبد اللطٌؾ وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   4111110111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    55592تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ رزق ابو زٌد اسماعٌل وشرٌكه شركة -  41

 جنٌه   4111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

تم تعدٌل رأس المال  21191113وفً تارٌخ   ، 55592رزق ابو زٌد اسماعٌل وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   4111110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، , وصؾ

وفً تارٌخ    55592تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /سعٌد احمد ابراهٌم احمد وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   4111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191113،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191113وفً تارٌخ   ، 74119دمحم على و محمود على شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   11111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191114وفً تارٌخ   ، 71293احمد دمحم دمحم شحوت وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  44

 جنٌه   11111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ   ، 65751عبد الحكٌم محمود مدكوررفاعى وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   31111110111س المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأ

وفً تارٌخ    65751تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عبد الجٌد رمضان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   31111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191116،

وفً تارٌخ    65751دٌل االسم التجارى لٌصبح / عبد الجٌد رمضان وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تع -  47

 جنٌه   31111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191116،

تم  21191123وفً تارٌخ   ، 21117ة  ، سبك لٌدها برلم ،شركه ذى كوالتى فود للتوزٌع والتسوٌك ذات مسئولٌة محدود -  48

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191123وفً تارٌخ   ، 21117شركه ذى كوالتى فود للتوزٌع والتسوٌك ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم ، -  49

 جنٌه   11111110111س المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأ

تصحٌح االسم التجارى لٌصبح/ شركة ذى كوالتى فود للتوزٌع والتسوٌك لٌمتد ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم  -  51

دٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تع 21191123وفً تارٌخ   ، 21117،

 جنٌه   11111110111،

تصحٌح االسم التجارى لٌصبح/ شركة ذى كوالتى فود للتوزٌع والتسوٌك لٌمتد ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدها برلم  -  51

ها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال 21191123وفً تارٌخ   ، 21117،

 جنٌه   11111110111،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191123وفً تارٌخ   ، 68219محمود على محمود وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  52

 جنٌه   1111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191123وفً تارٌخ   ، 68219،محمود على محمود وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  53

 جنٌه   1111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191124وفً تارٌخ   ، 74551دمحم احمد عبدالشافى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  54

 جنٌه   11111110111مال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191127وفً تارٌخ   ، 61522رحاب سٌد وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  55

 جنٌه   811110111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    82117 مجاهد محمود شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،رمضان حسٌن عبد ربه محمود الجابى ومحمود دمحم -  56

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191127،

ل شركة تضامن  ، تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ احمد دمحم احمد حسن وشركاه مع بماء السمه التجارٌه كما هى دون تعدٌ -  57

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191128وفً تارٌخ   ، 81841سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   1511110111،

, تم تعدٌل رأس المال  21191128وفً تارٌخ   ، 81841احمد دمحم احمد حسن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  58

 جنٌه   1511110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح /جورج انور فكرى وشرٌكته مع بماء السمة التجارٌة كما هى شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  59

لمال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس ا 21191129وفً تارٌخ   ، 74887،

 جنٌه   6111110111،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,  21191129وفً تارٌخ   ، 74887شركة جورج وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  61

 جنٌه   6111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    74887ركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل اسم الشركة لٌصبح /جورج انور فكرى وش -  61

 جنٌه   6111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191129،

, تم تعدٌل رأس المال  21191129وفً تارٌخ   ، 78115خالد حسٌن دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  62

 جنٌه   1111110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191131وفً تارٌخ   ، 59494محمود معوض وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  63

 جنٌه   2511110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191131وفً تارٌخ   ، 59494محمود معوض وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  64

 جنٌه   2511110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

عدٌل رأس المال , تم ت 21191131وفً تارٌخ   ، 59494محمود معوض وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  65

 جنٌه   2511110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191131وفً تارٌخ   ، 59494محمود معوض وشرٌكة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  66

 جنٌه   2511110111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  58312طارق جودة وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

طرق  -خلؾ بنزٌنه توتال  -عمارات المستمبل  6برج رلم  2الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الممر الرئٌسى للشركة لٌصبح / شمه رلم 

 طره المعادى  -االتوستراد 

شركه النٌل العامه للطرق والكباري ش.ت.م.م تابعه للشركه المابضه لمشروعات الطرق والكبارى والنمل البرى ، شركة  -  2

اح فرع للشركة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتت 21191111وفً تارٌخ  46768مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

بالعنوان/ ش عٌن شمس من ش الصحه عٌن شمس عزبة النخل وتعٌٌن/ ابراهٌم على علٌوه شلبى مدٌرا للفرع من موالٌد 

 الجٌزة مصرى الجنسٌة  1963/4/4

ة شركه النٌل العامه للطرق والكباري ش.ت.م.م تابعه للشركه المابضه لمشروعات الطرق والكبارى والنمل البرى ، شرك -  3

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة  21191111وفً تارٌخ  46768مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    

 الجٌزة مصرى الجنسٌة  1963/4/4ش السواح االمٌرٌة وتعٌٌن السٌد/ ابراهٌم على علٌوه شلبى مدٌرا للفرع من موالٌد  4بالعنوان/ 

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  13876والت والتورٌدات ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عادل فتحى وشركاه للمما -  4

 بشارع المرؼنً  63بالدور الثانً بالعمار رلم  4العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمة رلم 

شرٌؾ ٌسرى وشركاة( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل اسم الشركةلٌصبح/الفتح للمماوالت والتورٌدات ) المهندس  -  5

بالدور الثانً  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمة رلم  21191112وفً تارٌخ  13876

 بشارع المرؼنً  63بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  68746 شركة نهى اللٌثى وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 دجله  211ش  17الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / الدور الثالث بالعمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  44152دمحم علً دمحم سلٌمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 مدٌنه نصر 18عماره  13الدور  6تتاح فرع بالعنوان / عمارات العبور صالح سالم شمه رلم وصؾ الـتؤشٌر:   ، اف

 21191113وفً تارٌخ  44152تعدٌل االسم التجارى شركة احمد دكرورى وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

مدٌنه  18عماره  13الدور  6العبور صالح سالم شمه رلم  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / عمارات

 نصر

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  44152دمحم علً دمحم سلٌمان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 مدٌنه نصر 18عماره  13الدور  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / عمارات العبور صالح سالم شمه رلم 

 21191113وفً تارٌخ  44152تعدٌل االسم التجارى شركة احمد دكرورى وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

مدٌنه  18عماره  13الدور  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / عمارات العبور صالح سالم شمه رلم 

 نصر

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  44152ً دمحم سلٌمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم عل -  11

 مدٌنه نصر 18عماره  13الدور  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / عمارات العبور صالح سالم شمه رلم 

 21191113وفً تارٌخ  44152صٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى شركة احمد دكرورى وشركاة ، تو -  12

مدٌنه  18عماره  13الدور  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / عمارات العبور صالح سالم شمه رلم 

 نصر

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  78781احمد ابراهٌم بدرالدٌن الفرؼلً وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

وبذلن ٌمحى المٌد من  17العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، نعدٌل العنوان لٌصبح / ش سٌؾ النصر من ش فرٌد ندا برج فٌصل شمة 

 السجل التجارى جنوب الماهرة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118رٌخ وفً تا 18743عبدهللا دمحم عبدهللا واوالده ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 بمدٌنه الجلود بالربٌكىمدٌنه بدر R 25الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /   

وفً تارٌخ  14719شركة النٌل للفنادق والرحالت النٌلٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

شارع النزهة عمارات الشركة السعودٌة شمة رلم /  6ـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 21191118

 مدٌنة نصر  4

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  64738نور الدٌن على وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 المعادي  -المعراج  -نٌش شارع الكور 3123الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  64738نور الدٌن على وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 المعادي  -المعراج  -شارع حسام الشامً  3195الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم  21191111وفً تارٌخ  63751تجارة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة المالح لالستٌراد والتصدٌرر وال -  18

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ش اسماعٌل عاشور خلؾ مصنع رضوان االمٌر شك الثعبان طره البلد

 63751، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / شركة المالح لالستٌراد والتصدٌر والتجارة -  19

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ش اسماعٌل عاشور خلؾ مصنع رضوان  21191111وفً تارٌخ 

 االمٌر شك الثعبان طره البلد

وفً تارٌخ  63751ك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / تامر حسن عبدالعزٌز وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سب -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ش اسماعٌل عاشور خلؾ مصنع رضوان االمٌر شك  21191111

 الثعبان طره البلد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  63751   تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / المالح لالستٌراد والتصدٌر والتجارة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم  -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ش اسماعٌل عاشور خلؾ مصنع رضوان االمٌر شك  21191111

 الثعبان طره البلد

ا برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / المالح لالستٌراد والتصدٌر والتجارة خالد جوده وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌده -  22

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ش اسماعٌل عاشور خلؾ مصنع  21191111وفً تارٌخ  63751

 رضوان االمٌر شك الثعبان طره البلد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  26267دمحم الماضى  وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 ش طلعت حرب لصر النٌل  11الدور االول علوى عمار رلم  4الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى للشركة لٌصبح/ شمه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  26267بك لٌدها برلم    امجد امٌن و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  س -  24

 ش طلعت حرب لصر النٌل  11الدور االول علوى عمار رلم  4الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى للشركة لٌصبح/ شمه

تم تعدٌل  21191111ً تارٌخ وف 26267شركة حماده عبد العاطى ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

ش طلعت حرب  11الدور االول علوى عمار رلم  4العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى للشركة لٌصبح/ شمه

 لصر النٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  26267ٌاسر دمحم صبحى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 ش طلعت حرب لصر النٌل  11الدور االول علوى عمار رلم  4الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى للشركة لٌصبح/ شمه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  26267دمحم الماضى  وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  27

 ش طلعت حرب لصر النٌل  11الدور االول علوى عمار رلم  4ٌصبح/ شمهالـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى للشركة ل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  26267امجد امٌن و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 ت حرب لصر النٌل ش طلع 11الدور االول علوى عمار رلم  4الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى للشركة لٌصبح/ شمه

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  26267شركة حماده عبد العاطى ابراهٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  29

ش طلعت حرب  11الدور االول علوى عمار رلم  4العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى للشركة لٌصبح/ شمه

 لصر النٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  26267ر دمحم صبحى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ٌاس -  31

 ش طلعت حرب لصر النٌل  11الدور االول علوى عمار رلم  4الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى للشركة لٌصبح/ شمه

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  57559لٌدها برلم     ، شركة تضامن ،  سبك 1اشرؾ عبد الحمٌد وشرٌكه  -  31

ولٌد برلم  4318اودع برلم  2شمة رلم  18اكتوبرالمستثمر الضؽٌر لطعة رلم  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مدٌنة 

32193 

وفً تارٌخ  57559من ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اسامه عبد العزٌز حسانٌن وشركاه ، شركة تضا -  32

شمة  18اكتوبرالمستثمر الضؽٌر لطعة رلم  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مدٌنة  21191111

 32193ولٌد برلم  4318اودع برلم  2رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  57559، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     1اشرؾ عبد الحمٌد وشرٌكه  -  33

 بجوار كارفور المعادى  2مدٌنة المعراج  2141وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  57559تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اسامه عبد العزٌز حسانٌن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 بجوار كارفور المعادى  2مدٌنة المعراج  2141شٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤ 21191113

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  83423وائل حسٌن سٌد احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

  9ش مصطفى التحاس الدور الخامس شمة  46وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سم التجاري لٌصبح /احمد نجٌب دمحم احمد وشركاة بماء السمة التجارٌة كما هً ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل اال -  36

بالمنطمة  v /17تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / لطعة االرض رلم  21191114وفً تارٌخ  66977

 الصناعٌة طره شك الثعبان 

 21191114وفً تارٌخ  66977سم الشركه لٌصبح / ناصر حسن وشركائه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل ا -  37

 بالمنطمة الصناعٌة طره شك الثعبان  v /17تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / لطعة االرض رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  66977لم    ناصر حسن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها بر -  38

 بالمنطمة الصناعٌة طره شك الثعبان  v /17الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / لطعة االرض رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  73821أحمد طارق وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  39

 ش عطبره دور المٌزانٌن العجوزه مع الؽاء كفرع 17ر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / رلم الـتؤشٌ

تم تعدٌل  21191115وفً تارٌخ  41991مصر حلوان لالستٌراد والتصدٌر ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

الٌسر الكائن بالدور الحادى عشر فوق االرضى بالبرج االدارى العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /المكتب ا

 2119/9/31وذلن اعتبارا من  -ش مصر حلوان الزراعى 21رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  65145شركة حسام فوزى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

بالتجمع الخامس لطعة  POINT 90بالدور االول بالمول التجاري  F1 2 Sوان / الوحدة رلم وصؾ الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع بالعن

 بمنطمة المستثمرٌن الجنوبٌة  36

وفً تارٌخ  65145تعدٌل االسم التجارى لٌصبح حسام فوزى دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

بالدور االول بالمول التجاري  F1 2 Sر:   ، أضافة فرع بالعنوان / الوحدة رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌ 21191115

POINT 90  بمنطمة المستثمرٌن الجنوبٌة  36بالتجمع الخامس لطعة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  65145شركة حسام فوزى دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

 - 2Aالمطعة رلم /  -الكائنة بالدور الثانً بمشروع دٌزٌنٌا مول  5111ٌر:   ، أضافة فرع بالعنوان / الوحدة رلم / وصؾ الـتؤش

 1محرم بن  -بجوار كارفور  -المنشٌة الجدٌدة 

وفً تارٌخ  65145تعدٌل االسم التجارى لٌصبح حسام فوزى دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

الكائنة بالدور الثانً بمشروع  5111تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع بالعنوان / الوحدة رلم /  21191115

 1محرم بن  -بجوار كارفور  -المنشٌة الجدٌدة  - 2Aالمطعة رلم /  -دٌزٌنٌا مول 

تم  21191116وفً تارٌخ  15469لٌدها برلم    م ، شركة مساهمة ،  سبك  1م  1شركه البوار للمحالت السٌاحٌه  ش  -  45

عواٌد سابما ش الجمهورٌة وصفٌة زؼلول شٌاخة  13بالعمار رلم  5و4تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع/المحلٌٌن 

 شرق

تم  21191116 وفً تارٌخ 15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1شركه البوار للمحالت السٌاحٌه  ش  -  46

 فى الطابك االرضى مركز االسكندرٌة سٌتى سنتر E71 -GA70تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع/ الوحده 

تم  21191116وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1شركه البوار للمحالت السٌاحٌه  ش  -  47

ش لناة السوٌس مطلة على ش لناة السوٌس  31، اضافة فرع/ المحل بالدور االرضى الكائن فى    تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:

 لسم ثانى المنصورة

تم  21191116وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1شركه البوار للمحالت السٌاحٌه  ش  -  48

الكائنة فى الطابك االرضى مول مصر طرٌك  G059Aوالوحده رلمGA059ع /الوحدةتعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فر

 الواحات ممابل مدٌنة االنتاج االعالمى منطمة التوسعات الشرلٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  21191116وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1شركه البوار للمحالت السٌاحٌه  ش  -  49

الكائنة فى الطابك االرضى مول مصر طرٌك الواحات ممابل  B014صؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع/ الوحدةرلم تعدٌل العنوان , و

 مدٌنة االنتاج االعالمى منطمة التوسعات الشرلٌة 

تم  21191116وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1شركه البوار للمحالت السٌاحٌه  ش  -  51

بالدور االرضى بالمجمع التجارى )بالم سترٌب(الممام على لطعة  4ل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع/الوحدةرلم تعدٌ

 بمنطمة خدمات شرق سومٌد  4االرض رلم 

 تم تعدٌل العنوان 21191116وفً تارٌخ  68743شركه عادل مالن ؼبلاير وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 1بالدور الخامس  12شمة رلم /  -جاردن سٌتً  -أ شارع عائشة التٌمورٌة  6, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان  21191116وفً تارٌخ  68743شركه عادل مالن ؼبلاير وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 1بالدور الخامس  12شمة رلم /  -جاردن سٌتً  -أ شارع عائشة التٌمورٌة  6, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / 

تم  21191117وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1احٌه  ش شركه البوار للمحالت السٌ -  53

تمسٌم شركة المعادي وٌحمل رلم  199بلون  22تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إفتتاح فرع بالعنوان المحل الكائن بالعمار رلم 

 شارع مصر حلوان الزراعً المعادي 53

تم  21191117وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1ت السٌاحٌه  ش شركه البوار للمحال -  54

طرٌك الجٌش  373تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إفتتاح فرع بالعنوان / فرع البوار كامل الدور االرضً من العمار رلم 

 ناصٌة إبراهٌم العبانً جلٌم محافظة االسكندرٌة

تم  21191117وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1البوار للمحالت السٌاحٌه  ش شركه  -  55

طرٌك الجٌش  373تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إفتتاح فرع بالعنوان / فرع بٌنوس كافٌة كامل الدور االراضً من العمار 

 ٌةناصٌة إبراهٌم العبانً جلٌم محافظة االسكندر

تم  21191117وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1شركه البوار للمحالت السٌاحٌه  ش  -  56

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إفتتاح فرع بالعنوان / كافٌترٌا مكتبة االسكندرٌة بالدور االول مواجهه المبة السماوٌة كورنٌش 

 سم باب شرلً محافظة االسكندرٌة االسكندرٌة الشاطبً ل

تم  21191117وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1شركه البوار للمحالت السٌاحٌه  ش  -  57

طرٌك مصر  28بمجمع داندي مول بالعنوان بالكٌلو  151تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إفتتاح فرع بالعنوان / الوحدة رلم 

 االسكندرٌة الصحراوي الجٌزة 

تم  21191117وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1شركه البوار للمحالت السٌاحٌه  ش  -  58

طرٌك مصر  28بمجمع داندي مول بالعنوان الكٌلو  282تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إفتتاح فرع بالعنوان / الوحدة رلم 

 كندرٌة الصحراوي الجٌزة االس

تم  21191117وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1شركه البوار للمحالت السٌاحٌه  ش  -  59

الكائنة بالمجمع التجاري وٌست سكوٌر بٌفرلً هٌلز  G 15تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إفتتاح فرع بالعنوان / الوحدة رلم 

 ب سنتر العتابً مدٌنة الشٌخ زاٌد محافظة الجٌزة 4/3ي تجار

تم  21191117وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1شركه البوار للمحالت السٌاحٌه  ش  -  61

ضً بالمركز التجاري هوم الكائنة بالدور االر A27و  27تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إفتتاح فرع بالعنوان / الوحدة رلم 

 أكتوبر محافظة الجٌزة        6بمحور كرٌزي ووتر مدٌنة الشٌخ زاٌد  34بالزا الكائن ممره بمطعة االرض رلم 

تم  21191117وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1شركه البوار للمحالت السٌاحٌه  ش  -  61

تؤشٌر:   ، إفتتاح فرع بالعنوان / المحل الكائن بمنطمة الالند سكٌب الكائن بمحطة خدمة وتموٌن السٌارات تعدٌل العنوان , وصؾ الـ

 وطنٌة الممطم الماهرة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم  21191117وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1شركه البوار للمحالت السٌاحٌه  ش  -  62

(  الكائنة بالدور االول بالمركز  S2-12/B2-10ٌر:   ، إفتتاح فرع بالعنوان / الوحدتٌن أرلام ) تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤش

 حً الملتمً العربً ألماظة الماهرة -التجاري ) سٌتى سنتر ألماظة ( 

تم  21191117وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1شركه البوار للمحالت السٌاحٌه  ش  -  63

 الجٌزة  -شارع مصدق الدلً الدور االرضً والمٌزانٌن  16تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، إفتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  64366امال محفوظ محمود بدوى وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  64

 التجمع االول الماهره الجدٌده 6ش ٌاسمٌن 248لعنوان لٌصبح / عمار رلم العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ا

وفً تارٌخ  63472منى دمحم الراوى لالثاث والدٌكور واعمال التشطٌبات ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  65

 المعراج السفلى المجاورة التاسعة  ش 9164تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /شمة بالعمار  21191121

وفً تارٌخ  63472نعدٌل االسم التجارى الى / منى دمحم الراوى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  66

  ش المعراج السفلى المجاورة التاسعة 9164تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /شمة بالعمار  21191121

تم  21191121وفً تارٌخ  63472تعدٌل االسم الى / احمد دمحم اسبتان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  67

 ش المعراج السفلى المجاورة التاسعة  9164تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /شمة بالعمار 

تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  58579، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشركاه  -  68

-ش الجامعة الحدٌثة الهضبة الوسطى الحى الرابع31الدور االول عمارة رلم 2, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الممر لٌصبح/شمة 

 الخلٌفة-االباجٌة31لطعةرلم -تمسٌم المستمبل1

تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  58579لسواح وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ابراهٌم دمحم حسٌن ا -  69

-ش الجامعة الحدٌثة الهضبة الوسطى الحى الرابع31الدور االول عمارة رلم 2, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الممر لٌصبح/شمة 

 الخلٌفة-االباجٌة31لطعةرلم -تمسٌم المستمبل1

وفً تارٌخ  58579اسم الشركة لٌصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل  -  71

ش الجامعة الحدٌثة 31الدور االول عمارة رلم 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الممر لٌصبح/شمة  21191121

 الخلٌفة-االباجٌة31طعةرلم ل-تمسٌم المستمبل1-الهضبة الوسطى الحى الرابع

 21191121وفً تارٌخ  58579تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/مدحت وحٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  71

ش الجامعة الحدٌثة الهضبة الوسطى 31الدور االول عمارة رلم 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الممر لٌصبح/شمة 

 الخلٌفة-االباجٌة31لطعةرلم -تمسٌم المستمبل1-الرابعالحى 

تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  58579ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  72

-الوسطى الحى الرابعش الجامعة الحدٌثة الهضبة 31الدور االول عمارة رلم 2, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الممر لٌصبح/شمة 

 الخلٌفة-االباجٌة31لطعةرلم -تمسٌم المستمبل1

تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  58579ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  73

-دٌثة الهضبة الوسطى الحى الرابعش الجامعة الح31الدور االول عمارة رلم 2, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الممر لٌصبح/شمة 

 الخلٌفة-االباجٌة31لطعةرلم -تمسٌم المستمبل1

وفً تارٌخ  58579تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  74

ش الجامعة الحدٌثة 31الدور االول عمارة رلم 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الممر لٌصبح/شمة  21191121

 الخلٌفة-االباجٌة31لطعةرلم -تمسٌم المستمبل1-الهضبة الوسطى الحى الرابع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 21191121وفً تارٌخ  58579تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/مدحت وحٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  75

ش الجامعة الحدٌثة الهضبة الوسطى 31الدور االول عمارة رلم 2تعدٌل الممر لٌصبح/شمة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

 الخلٌفة-االباجٌة31لطعةرلم -تمسٌم المستمبل1-الحى الرابع

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  51466شركه دمحم سٌد توفٌك وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  76

 عابدٌن-13شمة-الدور السابع-مٌدان الفلكى5ٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح/وصؾ الـتؤش

وفً تارٌخ  51466شركة دمحم توفٌك وعادل سٌؾ الدٌن واحمد شحاته وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  77

 عابدٌن-13شمة-الدور السابع-الفلكى مٌدان5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح/ 21191121

تصحٌح االسم التجارى لٌصبح / دمحم سٌد توفٌك اوالهنا و احمد السٌد شحاته على شرٌؾ وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  78

-لفلكىمٌدان ا5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح/ 21191121وفً تارٌخ  51466لٌدها برلم    

 عابدٌن-13شمة-الدور السابع

وفً تارٌخ  51466تعدل لٌصبح / شركة دمحم توفٌك واحمد شحاته وشركائهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  79

 عابدٌن-13شمة-الدور السابع-مٌدان الفلكى5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح/ 21191121

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  76643اء دمحم حسٌن وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دع -  81

 ش ؼرب ارابٌال الدور االرضى التجمع الخامس الماهرة الجدٌدة  168الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان/ 

شركة مونتلاير لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) صالح الدٌن دمحم حسن وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  81

ب حً  255تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع بالعنوان / محل رلم  21191122وفً تارٌخ  56959برلم    

 الؽردلة  -الكوثر 

نتلاير لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) صالح الدٌن دمحم حسن وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها شركة مو -  82

 29و 28تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المحل رلم /  21191122وفً تارٌخ  56959برلم    

 شرم الشٌخ  -مركز تٌران سنتر التجاري  -الدور االراضً 

شركة مونتلاير لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) صالح الدٌن دمحم حسن وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  83

  82و81و81و79تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/المحل رلم  21191122وفً تارٌخ  56959برلم    

 شرم الشٌخ-مركز تٌران سنتر التجاريالدوراالراضً 83و

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  16681شركه مصر للصرافه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  84

مشروع 21برج الصٌاد ش صالح سالم امام مزلمان االنشاء والتعمٌر علىالمطعة 5الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع/

 ءواالسكان المحاربٌن المدماء وتعٌن/ دمحم كمال دمحمعبدالوهاب مدٌر للفرعالجمعٌةالتعاونٌةللبنا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  16681شركه مصر للصرافه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  85

 فرع برج الصدفى ش الهاللى وتعٌٌن / عٌد على معبد ادم مدٌر لل11الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  16681شركه مصر للصرافه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  86

 أ ش الهرم مٌدان التعاون وتعٌٌن / منصور لطفى عبدالمعطى مدٌر للفرع  197الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  16681رلم    شركه مصر للصرافه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها ب -  87

جردناحٌةبندرلناوتعٌٌن/ 4ضمن المطعةص4ٌرلٌو الى الدوراالرضىفوق البدروم بالعمارش عبٌد رلم  23الـتؤشٌر:   ، نمل الفرع ش

 احمد حسانى محمود ابوالحسن مدٌر للفرع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  16681برلم     شركه مصر للصرافه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها -  88

 طرٌك المرى امتداد ش الشٌراتون بالمركز السٌاحى لرٌة الهمبرا البحر االحمر  7الـتؤشٌر:   ، اؼالق الفرع الكائن بالعنوان / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  65515دمحم عبدالتواب وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  89

 بالمنطمه الصناعٌه بكوم اوشٌم  8بالمرحله الثانٌه لطعه  52الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / لطعه رلم ضمن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  68219محمود على محمود وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  91

 ش الجامعه متفرع من ش المٌثاق زهراء مدٌنه نصر الدور الثالث 5، تعدٌل العنوان لٌصبح /    وصؾ الـتؤشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  68219محمود على محمود وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  91

 ش المٌثاق زهراء مدٌنه نصر الدور الثالثش الجامعه متفرع من  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم  21191124وفً تارٌخ  15469م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     1م  1شركه البوار للمحالت السٌاحٌه  ش  -  92

 شارع شجرة الدر الزمالن 3تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم  21191124وفً تارٌخ  45325ركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    الشركه المصرٌه المابضه للصوامع والتخزٌن ، ش -  93

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع / صومعه ههٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  79918هشام دمحم هاشم شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  94

 فدان صناعات صؽٌرة مدٌنة بدر  251بالمنطمه الصناعٌه  78ركة بالعنوان/ المطعه رلم الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  49126دمحم سعٌد عباس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  95

ه الصناعٌه للرخام والجرانٌتشك التعبان طرٌك االتوستٌراد بالمنطم D/291الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن / المطعه رلم 

 طره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  49126عباس سعٌد عباس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  96

الجرانٌتشك التعبان طرٌك بالمنطمه الصناعٌه للرخام و D/291وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن / المطعه رلم 

 االتوستٌراد طره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  49126دمحم سعٌد عباس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  97

رٌك االتوستٌراد بالمنطمه الصناعٌه للرخام والجرانٌتشك التعبان ط D/291الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن / المطعه رلم 

 طره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  49126عباس سعٌد عباس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  98

بالمنطمه الصناعٌه للرخام والجرانٌتشك التعبان طرٌك  D/291وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن / المطعه رلم 

 االتوستٌراد طره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  49126دمحم سعٌد عباس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  99

بالمنطمه الصناعٌه للرخام والجرانٌتشك التعبان طرٌك االتوستٌراد  D/291الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن / المطعه رلم 

 طره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  49126اس وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    عباس سعٌد عب -  111

بالمنطمه الصناعٌه للرخام والجرانٌتشك التعبان طرٌك  D/291وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن / المطعه رلم 

 االتوستٌراد طره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  49126سٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم سعٌد عباس وشركاه ، توصٌة ب -  111

بالمنطمه الصناعٌه للرخام والجرانٌتشك التعبان طرٌك  D/291وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن / المطعه رلم 

 االتوستٌراد طره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  49126برلم    عباس سعٌد عباس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  112

بالمنطمه الصناعٌه للرخام والجرانٌتشك التعبان طرٌك  D/291وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن / المطعه رلم 

 االتوستٌراد طره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  83211اسامة زكى دمحم ابوزٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  113

الدور الثالث الهضبه العلٌا  3منطمه د شمه  246لطعه رلم 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح/ عمارات الجوهرة

 الممطم

تعدٌل العنوان  تم 21191128وفً تارٌخ  78317ثروت على دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  114

ش عمار بن ٌاسر امام مدرسة  7376الدور االرضى مدخل خاص عمارإ  1, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شمة 

 الممطم للؽات الممطم

تم  21191128وفً تارٌخ  45325الشركه المصرٌه المابضه للصوامع والتخزٌن ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  115

 مٌدان السواح  1ل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  83574احمد سالمه عرفه وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  116

 ش دمحم فرٌد طنطا  64وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ محل بالدور االرضى بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  78936 حمدى جاد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم -  117

 بوالق ابو العال  -شارع السبتٌة برج الشبراوٌشً  58/56بالعنوان  1الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  78936،  سبك لٌدها برلم     شركة الحمدللتجارة الدولٌة ، توصٌة بسٌطة -  118

 بوالق ابو العال  -شارع السبتٌة برج الشبراوٌشً  58/56بالعنوان  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / المحل رلم 

وفً تارٌخ  31941لٌدها برلم    بنكرز جروب لتدوال االوراق المالٌه وامسان السجالت ، شركة مساهمة ،  سبك  -  119

شارع البطراوي متفرع من شارع عباس  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسً لٌصبح /  21191131

 الدور الثالث  -العماد 

وفً تارٌخ  31941تعدٌل اسم الشركة لٌصبح/رإٌة لتداول االوراق المالٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  111

شارع البطراوي متفرع من شارع عباس  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسً لٌصبح /  21191131

 الدور الثالث  -العماد 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  31941جروب لتداول االوراق المالٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    بنكرز  -  111

 الدور الثالث  -شارع البطراوي متفرع من شارع عباس العماد  31العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسً لٌصبح / 

 31941م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    1م1لتداول االوراق المالٌه ش تعٌل اسم الشركه لٌصبح/ رإٌه اون الٌن -  112

شارع البطراوي متفرع من  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسً لٌصبح /  21191131وفً تارٌخ 

 الدور الثالث  -شارع عباس العماد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  79153سبك لٌدها برلم    دمحم حسنٌن وشرٌكه ، شركة تضامن ،   -  113

 الممطم  -مساكن شركة المتال  -الدور االرضً  1مدخل  3الكائن بشمة  3الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسً لٌصبح / محل رلم / 

وفً تارٌخ  76717برلم    شركة وحٌد صفوت رجب عباس مصطفى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  114

 6الكائنة ببرج رلم /  152تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الرئٌسً للشركة لٌصبح / الشمة رلم  21191131

 المعادي  -أبراج عثمان متوسط  15الطابك 

 ــــــــــــــــــــــ    
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دة وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / خدمات بترولٌة والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات طارق جو -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  58312العمومٌة ،  سبك لٌدها برلم   

ٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / االستٌراد تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / حسام دمحم الشافعى وشركاه ، توص -  2

والتصدٌر والمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه وتجارة اجهزه االطفاء واالنماذ وصٌانتها  وتوزٌع المنتجات البترولٌة 

الصحٌة والكهربائٌة  والكٌماوٌات والتوكٌالت التجارٌة فً االجهزة الطبٌة ومستلزمات المستشفٌات ولطع ؼٌار السٌارات واالدوات

واالتجار فً المبٌدات الحشرٌة والمنزلٌه ومبٌدات الحشائش والزراعة والتماوي والبذور واالسمده والمخصبات الزراعٌة االرضٌة 

وفً تارٌخ  53987والورلٌة وكافة المعدات االزمة للصناعات المختلفة واجهزت الرش لمكافحة ،  سبك لٌدها برلم   

 ل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعد21191111ٌ

اٌمن دمحم الشافعً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر والمماوالت العامه والتورٌدات  -  3

جارٌة فً االجهزة الطبٌة العمومٌه وتجارة اجهزه االطفاء واالنماذ وصٌانتها  وتوزٌع المنتجات البترولٌة والكٌماوٌات والتوكٌالت الت

ومستلزمات المستشفٌات ولطع ؼٌار السٌارات واالدوات الصحٌة والكهربائٌة واالتجار فً المبٌدات الحشرٌة والمنزلٌه ومبٌدات 

 الحشائش والزراعة والتماوي والبذور واالسمده والمخصبات الزراعٌة االرضٌة والورلٌة وكافة المعدات االزمة للصناعات المختلفة

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  53987واجهزت الرش لمكافحة ،  سبك لٌدها برلم   

، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر  1نعدل لٌصبح / الشافعى للتجارة والتورٌدات  -  4

ارة اجهزه االطفاء واالنماذ وصٌانتها  وتوزٌع المنتجات البترولٌة والكٌماوٌات والمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه وتج

والتوكٌالت التجارٌة فً االجهزة الطبٌة ومستلزمات المستشفٌات ولطع ؼٌار السٌارات واالدوات الصحٌة والكهربائٌة واالتجار فً 

لبذور واالسمده والمخصبات الزراعٌة االرضٌة والورلٌة المبٌدات الحشرٌة والمنزلٌه ومبٌدات الحشائش والزراعة والتماوي وا

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  53987وكافة المعدات االزمة للصناعات المختلفة واجهزت الرش لمكافحة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر والمماوالت تعدٌل االسم التجاري الً دمحم سرور وشركاة ، توصٌة بسٌط -  5

العامه والتورٌدات العمومٌه وتجارة اجهزه االطفاء واالنماذ وصٌانتها  وتوزٌع المنتجات البترولٌة والكٌماوٌات والتوكٌالت التجارٌة 

والكهربائٌة واالتجار فً المبٌدات الحشرٌة  فً االجهزة الطبٌة ومستلزمات المستشفٌات ولطع ؼٌار السٌارات واالدوات الصحٌة

والمنزلٌه ومبٌدات الحشائش والزراعة والتماوي والبذور واالسمده والمخصبات الزراعٌة االرضٌة والورلٌة وكافة المعدات االزمة 

ط , وصؾ تم تعدٌل النشا21191111وفً تارٌخ  53987للصناعات المختلفة واجهزت الرش لمكافحة ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / حسام دمحم الشافعى وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / االستٌراد  -  6

والتصدٌر والمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه وتجارة اجهزه االطفاء واالنماذ وصٌانتها  وتوزٌع المنتجات البترولٌة 

اوٌات والتوكٌالت التجارٌة فً االجهزة الطبٌة ومستلزمات المستشفٌات ولطع ؼٌار السٌارات واالدوات الصحٌة والكهربائٌة والكٌم

واالتجار فً المبٌدات الحشرٌة والمنزلٌه ومبٌدات الحشائش والزراعة والتماوي والبذور واالسمده والمخصبات الزراعٌة االرضٌة 

وفً تارٌخ  53987مة للصناعات المختلفة واجهزت الرش لمكافحة ،  سبك لٌدها برلم   والورلٌة وكافة المعدات االز

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191111

اٌمن دمحم الشافعً وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر والمماوالت العامه والتورٌدات  -  7

جارة اجهزه االطفاء واالنماذ وصٌانتها  وتوزٌع المنتجات البترولٌة والكٌماوٌات والتوكٌالت التجارٌة فً االجهزة الطبٌة العمومٌه وت

ومستلزمات المستشفٌات ولطع ؼٌار السٌارات واالدوات الصحٌة والكهربائٌة واالتجار فً المبٌدات الحشرٌة والمنزلٌه ومبٌدات 

البذور واالسمده والمخصبات الزراعٌة االرضٌة والورلٌة وكافة المعدات االزمة للصناعات المختلفة الحشائش والزراعة والتماوي و

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  53987واجهزت الرش لمكافحة ،  سبك لٌدها برلم   

ن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر ، شركة تضام 1نعدل لٌصبح / الشافعى للتجارة والتورٌدات  -  8

والمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه وتجارة اجهزه االطفاء واالنماذ وصٌانتها  وتوزٌع المنتجات البترولٌة والكٌماوٌات 

والكهربائٌة واالتجار فً  والتوكٌالت التجارٌة فً االجهزة الطبٌة ومستلزمات المستشفٌات ولطع ؼٌار السٌارات واالدوات الصحٌة

المبٌدات الحشرٌة والمنزلٌه ومبٌدات الحشائش والزراعة والتماوي والبذور واالسمده والمخصبات الزراعٌة االرضٌة والورلٌة 

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  53987وكافة المعدات االزمة للصناعات المختلفة واجهزت الرش لمكافحة ،  سبك لٌدها برلم   

 ط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنالنشا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدٌل االسم التجاري الً دمحم سرور وشركاة ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح / االستٌراد والتصدٌر والمماوالت  -  9

الت التجارٌة العامه والتورٌدات العمومٌه وتجارة اجهزه االطفاء واالنماذ وصٌانتها  وتوزٌع المنتجات البترولٌة والكٌماوٌات والتوكٌ

فً االجهزة الطبٌة ومستلزمات المستشفٌات ولطع ؼٌار السٌارات واالدوات الصحٌة والكهربائٌة واالتجار فً المبٌدات الحشرٌة 

والمنزلٌه ومبٌدات الحشائش والزراعة والتماوي والبذور واالسمده والمخصبات الزراعٌة االرضٌة والورلٌة وكافة المعدات االزمة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  53987لمختلفة واجهزت الرش لمكافحة ،  سبك لٌدها برلم   للصناعات ا

 التؤشٌر:  شركة تضامن

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / حسام دمحم الشافعى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  االفات والمنظفات الصناعٌة والكٌماوٌة بكافة  -  11

،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره  19ائلة معالجه االسطح والبالستٌن فٌما عدا المجموعه انواعها السائلة والؽٌر س

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  53987

اعها السائلة والؽٌر سائلة اٌمن دمحم الشافعً وشركاه ، توصٌة بسٌطة  االفات والمنظفات الصناعٌة والكٌماوٌة بكافة انو -  11

وفً تارٌخ  53987،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره  19معالجه االسطح والبالستٌن فٌما عدا المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111

المنظفات الصناعٌة والكٌماوٌة بكافة انواعها السائلة ، توصٌة بسٌطة  االفات و 1نعدل لٌصبح / الشافعى للتجارة والتورٌدات  -  12

وفً  53987،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره  19والؽٌر سائلة معالجه االسطح والبالستٌن فٌما عدا المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111تارٌخ 

 سرور وشركاة ، توصٌة بسٌطة  االفات والمنظفات الصناعٌة والكٌماوٌة بكافة انواعها السائلة تعدٌل االسم التجاري الً دمحم -  13

وفً  53987،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره  19والؽٌر سائلة معالجه االسطح والبالستٌن فٌما عدا المجموعه 

 ٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بس21191111تارٌخ 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / حسام دمحم الشافعى وشركاه ، شركة تضامن  االفات والمنظفات الصناعٌة والكٌماوٌة بكافة  -  14

،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره  19انواعها السائلة والؽٌر سائلة معالجه االسطح والبالستٌن فٌما عدا المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  53987

اٌمن دمحم الشافعً وشركاه ، شركة تضامن  االفات والمنظفات الصناعٌة والكٌماوٌة بكافة انواعها السائلة والؽٌر سائلة  -  15

وفً تارٌخ  53987   ،  سبك لٌدها برلم 6من المجموعه  36والفمره  19معالجه االسطح والبالستٌن فٌما عدا المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191111

، شركة تضامن  االفات والمنظفات الصناعٌة والكٌماوٌة بكافة انواعها السائلة  1نعدل لٌصبح / الشافعى للتجارة والتورٌدات  -  16

وفً  53987،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36ه والفمر 19والؽٌر سائلة معالجه االسطح والبالستٌن فٌما عدا المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191111تارٌخ 

تعدٌل االسم التجاري الً دمحم سرور وشركاة ، شركة تضامن  االفات والمنظفات الصناعٌة والكٌماوٌة بكافة انواعها السائلة  -  17

وفً  53987،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره  19بالستٌن فٌما عدا المجموعه والؽٌر سائلة معالجه االسطح وال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191111تارٌخ 

رامز ٌوسؾ شولى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة االلمشة والتوكٌالت التجارٌة فٌما عدا االلمشه  -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  72267العسكرٌه واكسسوارتها ،  سبك لٌدها برلم   

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / كرم واٌهاب سند اندروس مع بماء السمه التجارٌه كما هى ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط  -  19

وفً تارٌخ  72267التجارٌة فٌما عدا االلمشه العسكرٌه واكسسوارتها ،  سبك لٌدها برلم   لٌصبح / تجارة االلمشة والتوكٌالت 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111

رامز ٌوسؾ شولى وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة االلمشة والتوكٌالت التجارٌة فٌما عدا االلمشه  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  72267ه واكسسوارتها ،  سبك لٌدها برلم   العسكرٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / كرم واٌهاب سند اندروس مع بماء السمه التجارٌه كما هى ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط  -  21

وفً تارٌخ  72267لٌصبح / تجارة االلمشة والتوكٌالت التجارٌة فٌما عدا االلمشه العسكرٌه واكسسوارتها ،  سبك لٌدها برلم   

 صؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , و21191111

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد المرسً دمحم المرسً ابو لوره وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط/ االستٌراد  -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191112وفً تارٌخ  82149والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

رسً ابو لوره وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط/ االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   احمد المرسً دمحم الم -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191112وفً تارٌخ  82149

ستٌراد تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد المرسً دمحم المرسً ابو لوره وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/ اال -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112وفً تارٌخ  82149والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

احمد المرسً دمحم المرسً ابو لوره وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/ االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  25

 , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط 21191112وفً تارٌخ  82149

تعدٌل عنوان الشركة او اسمها لٌصبح / شركه دمحم عباس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح/ االستٌراد  -  26

 وبٌع وتجارة  اللحوم والمواد الؽذائٌه الخام والمصنعه والتخزٌن 6من المجموعه  36والفمره  19والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112وفً تارٌخ  65183المبرد لحساب الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 19شركة دمحم عباس وشرٌكاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح/ االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه  -  27

لحوم والمواد الؽذائٌه الخام والمصنعه والتخزٌن المبرد لحساب الؽٌر ،  سبك لٌدها وبٌع وتجارة  ال 6من المجموعه  36والفمره 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112وفً تارٌخ  65183برلم   

موافمه امنٌه ابراهٌم جمٌل وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ بٌع الزهورالطبٌعٌه والمجففه والتصدٌر بموجب  -  28

تم تعدٌل النشاط , 21191113وفً تارٌخ  58412/ ،  سبك لٌدها برلم   2119/7/1بتارٌخ  3578صادر  2119لسنه  5رلم 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط  -Fashion Distnict CIRA PHARMAشٌرا فارم   -تعدٌل لتصبح / فاشون دٌستركت  -  29

لتجمٌل والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الؽذائٌه والروائح والعطور ومكسشبات الطعم واللون والخالصات الطبٌعٌه مستحضرات ا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  73761واالؼذٌه الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

ة  اضافه نشاط مستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه والمكمالت ، توصٌة بسٌط Fashion Distnictفاشون دٌستركت  -  31

وفً  73761الؽذائٌه والروائح والعطور ومكسشبات الطعم واللون والخالصات الطبٌعٌه واالؼذٌه الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113تارٌخ 

ن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمومٌه وتورٌد مستلزمات طبٌة ومعملٌة دمحم علً دمحم سلٌما -  31

تم تعدٌل النشاط , 21191113وفً تارٌخ  44152فٌما عدا االدوٌة وفٌماعدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ولوازمه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

رى شركة احمد دكرورى وشركاة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمومٌه وتورٌد تعدٌل االسم التجا -  32

وفً تارٌخ  44152مستلزمات طبٌة ومعملٌة فٌما عدا االدوٌة وفٌماعدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ولوازمه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113

دمحم علً دمحم سلٌمان وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمومٌه وتورٌد مستلزمات طبٌة ومعملٌة فٌما  -  33

تم تعدٌل النشاط , 21191113وفً تارٌخ  44152عدا االدوٌة وفٌماعدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ولوازمه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدٌل االسم التجارى شركة احمد دكرورى وشركاة ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمومٌه وتورٌد  -  34

وفً تارٌخ  44152مستلزمات طبٌة ومعملٌة فٌما عدا االدوٌة وفٌماعدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ولوازمه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر: 21191113

دمحم علً دمحم سلٌمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمومٌه وتورٌد مستلزمات طبٌة ومعملٌة  -  35

تم تعدٌل النشاط , 21191113وفً تارٌخ  44152فٌما عدا االدوٌة وفٌماعدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ولوازمه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة  وصؾ التؤشٌر:

تعدٌل االسم التجارى شركة احمد دكرورى وشركاة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمومٌه وتورٌد  -  36

وفً تارٌخ  44152مستلزمات طبٌة ومعملٌة فٌما عدا االدوٌة وفٌماعدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ولوازمه ،  سبك لٌدها برلم   

 شاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل الن21191113

شركة النٌل للفنادق والرحالت النٌلٌة شركة مساهمة مصرٌة ، شركة مساهمة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح /الامة وامتالن  -  37

مصر مستوي  5967( والذي ٌحمل رلم مالحً  3وادارة وتشؽٌل فندق عائم ٌعمل بٌن االلصر واسوان المسمً حالٌا كٌوبس ) 

كابٌنة وٌشمل مطعم وكافٌترٌا وبازار ومؽسلة وحمام سباحة وجاكوزي وتؽٌٌر اسم الفندق العائم لٌصبح  71نجوم ٌحتوي  خمس

( بنفس الرلم المالحً مع مراعاة الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمزاولة  3( بدال من كٌوبس )  2كونشرتو ) 

،   1ركة فً مزاولة النشاط اال بالحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمزاولة النشاط النشاط وال ٌنشً هذا التعدٌل اي حك للش

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191118وفً تارٌخ  14719سبك لٌدها برلم   

وصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / ٌحً احمد دمحم عٌد وشرٌكه مع بماء السمه التجارٌه كما هى ، ت -  38

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191118وفً تارٌخ  31138االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  31138دكتور مهندس / احمد دمحمعٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  39

 , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط21191118

وفً تارٌخ  31138ورثه د م/احمد دمحم عٌد ٌحًٌ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191118

 2119لسنه  315ة  حذؾ نشاط االستٌراد موافمه امنٌه رلم ورثة ) مٌكائٌلٌان هراتش مٌكائٌلٌان وشركاه ( ، توصٌة بسٌط -  41

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 21191118وفً تارٌخ  6111،  سبك لٌدها برلم    2119/8/26بتارٌخ  5178صادر 

 بسٌطة

سبك لٌدها برلم     شركه دمحم ٌوسؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط/ االستٌراد والتصدٌر من ؼرض الشركة ، -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  47167

شركة ممدوح العطار وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط/ االستٌراد والتصدٌر من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  43

 صٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تو21191113وفً تارٌخ  47167

، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط/ االستٌراد والتصدٌر من ؼرض الشركة  1تعدل الى / شركة احمد عبد هللا عرفه فرج وشرٌكه  -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  47167،  سبك لٌدها برلم   

، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط/ االستٌراد  1تورٌدات والمستلزمات الطبٌة تعدل اسم الشركة لٌصبح / شركة العطار لل -  45

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 21191113وفً تارٌخ  47167والتصدٌر من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

ض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   شركه دمحم ٌوسؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط/ االستٌراد والتصدٌر من ؼر -  46

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  47167

شركة ممدوح العطار وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط/ االستٌراد والتصدٌر من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  47

 تؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ ال21191113وفً تارٌخ  47167



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط/ االستٌراد والتصدٌر من ؼرض الشركة  1تعدل الى / شركة احمد عبد هللا عرفه فرج وشرٌكه  -  48

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  47167،  سبك لٌدها برلم   

، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط/ االستٌراد  1العطار للتورٌدات والمستلزمات الطبٌة  تعدل اسم الشركة لٌصبح / شركة -  49

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 21191113وفً تارٌخ  47167والتصدٌر من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

شركه دمحم ٌوسؾ وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط/ االستٌراد والتصدٌر من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191113وفً تارٌخ  47167

الشركة ،  سبك لٌدها برلم    شركة ممدوح العطار وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط/ االستٌراد والتصدٌر من ؼرض -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191113وفً تارٌخ  47167

، شركة تضامن  الؽاء نشاط/ االستٌراد والتصدٌر من ؼرض الشركة  1تعدل الى / شركة احمد عبد هللا عرفه فرج وشرٌكه  -  52

 عدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم ت21191113وفً تارٌخ  47167،  سبك لٌدها برلم   

، شركة تضامن  الؽاء نشاط/ االستٌراد  1تعدل اسم الشركة لٌصبح / شركة العطار للتورٌدات والمستلزمات الطبٌة  -  53

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191113وفً تارٌخ  47167والتصدٌر من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 نتضام

دمحم صالح وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/ المٌام باعمال خدمات الشحن والتخلٌص الجمركى  -  54

تم تعدٌل 21191113وفً تارٌخ  65983والتصدٌر وتورٌد الرخام والجرانٌت ) بلوكات والواح وترابٌع ( ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

تعدٌل الخطؤ باالسم التجارى لٌصبح / احمد زٌدان وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/ المٌام باعمال  -  55

 65983خدمات الشحن والتخلٌص الجمركى والتصدٌر وتورٌد الرخام والجرانٌت ) بلوكات والواح وترابٌع ( ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل النشاط ,21191113وفً تارٌخ 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد زٌدان وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/ المٌام باعمال خدمات  -  56

وفً  65983الشحن والتخلٌص الجمركى والتصدٌر وتورٌد الرخام والجرانٌت ) بلوكات والواح وترابٌع ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191113تارٌخ 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ شركة ولٌد دمحم ابراهٌم احمد وشرٌكٌه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/ المٌام  -  57

( ،  سبك لٌدها برلم   باعمال خدمات الشحن والتخلٌص الجمركى والتصدٌر وتورٌد الرخام والجرانٌت ) بلوكات والواح وترابٌع 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191113وفً تارٌخ  65983

دمحم صالح وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/ المٌام باعمال خدمات الشحن والتخلٌص الجمركى  -  58

تم تعدٌل 21191113وفً تارٌخ  65983سبك لٌدها برلم   والتصدٌر وتورٌد الرخام والجرانٌت ) بلوكات والواح وترابٌع ( ،  

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

تعدٌل الخطؤ باالسم التجارى لٌصبح / احمد زٌدان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/ المٌام باعمال  -  59

 65983ٌت ) بلوكات والواح وترابٌع ( ،  سبك لٌدها برلم   خدمات الشحن والتخلٌص الجمركى والتصدٌر وتورٌد الرخام والجران

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد زٌدان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/ المٌام باعمال خدمات  -  61

وفً  65983دٌر وتورٌد الرخام والجرانٌت ) بلوكات والواح وترابٌع ( ،  سبك لٌدها برلم   الشحن والتخلٌص الجمركى والتص

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ شركة ولٌد دمحم ابراهٌم احمد وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/ المٌام -  61

باعمال خدمات الشحن والتخلٌص الجمركى والتصدٌر وتورٌد الرخام والجرانٌت ) بلوكات والواح وترابٌع ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191113وفً تارٌخ  65983

ه وبٌع الخردوات والؽاء نشاط االشتٌراد ،  شعبان عبدالجلٌل حسن وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجار -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191114وفً تارٌخ  71682سبك لٌدها برلم   

احمد عزالدٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/ التورٌدات العمومٌه والمماوالت العمومٌة واعداد  -  63

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191114وفً تارٌخ  82348سبك لٌدها برلم     التصمٌمات الهندسٌة ،

احمد مصطفى الجبالى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  نعدٌل ؼرض الشركة بحذؾ نشاط / االدوات المكتبٌة واالت التصوٌر  -  64

تم تعدٌل النشاط , 21191114وفً تارٌخ  59245ا برلم   ،  سبك لٌده 1لتصبح ؼرض الشركة / أستٌراد وتجارة الخزن الحدٌدٌة 

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

دمحم احمد دمحم لندٌل وشرٌكٌه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌد اجهزةتكٌٌؾ واجهزة كهربائٌة ومماوالت عمومٌة  -  65

 وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , 21191114وفً تارٌخ  57598،  سبك لٌدها برلم   

دمحم احمد دمحم لندٌل وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌد اجهزةتكٌٌؾ واجهزة كهربائٌة ومماوالت عمومٌة ،   -  66

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191114وفً تارٌخ  57598سبك لٌدها برلم   

صبح/ امٌر صبرى عبدالعلٌم دمحم وشرٌكته مع بماء السمه التجارٌه كما هى دون تعدٌل ، توصٌة تعدٌل االسم التجارى لٌ -  67

تم 21191115وفً تارٌخ  82561بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة ادوات كهربائٌه والمماوالت العامة ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

عبد العلٌم دمحم وشركاة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة ادوات كهربائٌه والمماوالت العامة ،  سبك امٌر صبري  -  68

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191115وفً تارٌخ  82561لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  23875بك لٌدها برلم   لبانى اخوان ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط /االستٌراد من ؼرض الشركة ،  س -  69

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116

اٌراهٌم دمحم ناجً الشماشرجً وشركاة ، توصٌة بسٌطة  انشاء وادارة مطاعم ثابتة ) مطاعم مشوٌات  وادارة المشروعات  -  71

 دٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تع21191116وفً تارٌخ  68482الؽذائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

شركه عادل مالن ؼبلاير وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل نشاط الشركة لٌصبح / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات  -  71

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  68743،  سبك لٌدها برلم    1العمومٌة 

شركه عادل مالن ؼبلاير وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل نشاط الشركة لٌصبح / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات  -  72

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116وفً تارٌخ  68743،  سبك لٌدها برلم    1العمومٌة 

ن  تعدٌل النشاط لٌصبح / االستثمار العمارى والتورٌدات العمومٌه ،  سبك امال محفوظ محمود بدوى وشرٌكها ، شركة تضام -  73

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191117وفً تارٌخ  64366لٌدها برلم   

عبد العال على صالح وشركاة ، شركة تضامن  اضافة نشاط تورٌدات عمومٌة مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة  -  74

ماوالت عمومٌة مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة واعمال نظافة مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ،  سبك لٌدها برلم   وم

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191117وفً تارٌخ  56411

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة عبد العال على صالح وشركاة ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط تورٌدات عمومٌة مع  -  75

ومماوالت عمومٌة مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة واعمال نظافة مع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191117وفً تارٌخ  56411



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،  سبك  1تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة وتداول مخلفات الزجاج والبالستٌن   أحمد عبدهللا فرج وشركاه ، توصٌة بسٌطة -  76

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191121وفً تارٌخ  74315لٌدها برلم   

والدٌكور  منى دمحم الراوى لالثاث والدٌكور واعمال التشطٌبات ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل الؽرض لٌصبح / اعمال التشطٌبات -  77

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191121وفً تارٌخ  63472واالثاث المنزلى واعمال المماوالت ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

نعدٌل االسم التجارى الى / منى دمحم الراوى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل الؽرض لٌصبح / اعمال التشطٌبات والدٌكور  -  78

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191121وفً تارٌخ  63472لمنزلى واعمال المماوالت ،  سبك لٌدها برلم   واالثاث ا

 توصٌة بسٌطة

تعدٌل االسم الى / احمد دمحم اسبتان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل الؽرض لٌصبح / اعمال التشطٌبات والدٌكور واالثاث  -  79

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191121وفً تارٌخ  63472المنزلى واعمال المماوالت ،  سبك لٌدها برلم   

ركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصنٌع لدي الؽٌر لالدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات ولٌد مؽازى وشركاه ، ش -  81

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191121وفً تارٌخ  57956،  سبك لٌدها برلم    1التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة 

 تضامن

ة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصنٌع لدي الؽٌر لالدوٌة البشرٌة تعدٌل االسم التجارى الى / مدحت وحٌد وشركاه ، شرك -  81

تم تعدٌل النشاط , 21191121وفً تارٌخ  57956،  سبك لٌدها برلم    1والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

امن  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصنٌع لدي الؽٌر لالدوٌة البشرٌة تعدٌل االسم لٌصبح / ابراٌم السواح وشركاه ، شركة تض -  82

تم تعدٌل النشاط , 21191121وفً تارٌخ  57956،  سبك لٌدها برلم    1والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

التصنٌع لدي الؽٌر لالدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات ولٌد مؽازى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /  -  83

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 21191121وفً تارٌخ  57956،  سبك لٌدها برلم    1التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة 

 بسٌطة

التصنٌع لدي الؽٌر لالدوٌة البشرٌة تعدٌل االسم التجارى الى / مدحت وحٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /  -  84

تم تعدٌل النشاط , 21191121وفً تارٌخ  57956،  سبك لٌدها برلم    1والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة 

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

 

لتصنٌع لدي الؽٌر لالدوٌة البشرٌة تعدٌل االسم لٌصبح / ابراٌم السواح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / ا -  85

تم تعدٌل النشاط , 21191121وفً تارٌخ  57956،  سبك لٌدها برلم    1والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌة 

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

الدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع ا -  86

والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة لدى الؽٌر وتوكٌالت االدوٌة واالستٌراد والتصدٌر فٌماعدا 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  58579،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19المجموعة 

 سٌطةالتؤشٌر:  توصٌة ب

ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة  -  87

والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة لدى الؽٌر وتوكٌالت االدوٌة واالستٌراد والتصدٌر فٌماعدا 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  58579،  سبك لٌدها برلم    6جموعة من الم 36والفمرة  19المجموعة 

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع  -  88

ضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة لدى الؽٌر وتوكٌالت االدوٌة واالستٌراد االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة ومستح

تم تعدٌل 21191121وفً تارٌخ  58579،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19والتصدٌر فٌماعدا المجموعة 

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

رٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع االدوٌة البشرٌة تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/مدحت وحٌد وش -  89

والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة لدى الؽٌر وتوكٌالت االدوٌة واالستٌراد والتصدٌر 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121تارٌخ وفً  58579،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19فٌماعدا المجموعة 

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة  -  91

تٌراد والتصدٌر فٌماعدا والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة لدى الؽٌر وتوكٌالت االدوٌة واالس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  58579،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19المجموعة 

 التؤشٌر:  شركة تضامن

 ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة -  91

والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة لدى الؽٌر وتوكٌالت االدوٌة واالستٌراد والتصدٌر فٌماعدا 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  58579،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19المجموعة 

 التؤشٌر:  شركة تضامن

كة لٌصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع تعدٌل اسم الشر -  92

االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة لدى الؽٌر وتوكٌالت االدوٌة واالستٌراد 

تم تعدٌل 21191121وفً تارٌخ  58579،  سبك لٌدها برلم    6موعة من المج 36والفمرة  19والتصدٌر فٌماعدا المجموعة 

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/مدحت وحٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع االدوٌة البشرٌة  -  93

ستلزمات الطبٌة لدى الؽٌر وتوكٌالت االدوٌة واالستٌراد والتصدٌر والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  58579،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19فٌماعدا المجموعة 

 التؤشٌر:  شركة تضامن

شاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل الن -  94

والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة لدى الؽٌر وتوكٌالت االدوٌة واالستٌراد والتصدٌر فٌماعدا 

, وصؾ  تم تعدٌل النشاط21191121وفً تارٌخ  58579،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19المجموعة 

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة  -  95

والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة لدى الؽٌر وتوكٌالت االدوٌة واالستٌراد والتصدٌر فٌماعدا 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  58579،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19وعة المجم

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع  -  96

والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة لدى الؽٌر وتوكٌالت االدوٌة واالستٌراد االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة 

تم تعدٌل 21191121وفً تارٌخ  58579،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19والتصدٌر فٌماعدا المجموعة 

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

تجارى لٌصبح/مدحت وحٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع االدوٌة البشرٌة تعدٌل االسم ال -  97

والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة لدى الؽٌر وتوكٌالت االدوٌة واالستٌراد والتصدٌر 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  58579لٌدها برلم    ،  سبك 6من المجموعة  36والفمرة  19فٌماعدا المجموعة 

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة  -  98

ر وتوكٌالت االدوٌة واالستٌراد والتصدٌر فٌماعدا والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة لدى الؽٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  58579،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19المجموعة 

 التؤشٌر:  شركة تضامن

الدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ابراهٌم دمحم حسٌن السواح وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع ا -  99

والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة لدى الؽٌر وتوكٌالت االدوٌة واالستٌراد والتصدٌر فٌماعدا 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  58579،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19المجموعة 

 امنالتؤشٌر:  شركة تض

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع  -  111

االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة لدى الؽٌر وتوكٌالت االدوٌة واالستٌراد 

تم تعدٌل 21191121وفً تارٌخ  58579،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19وعة والتصدٌر فٌماعدا المجم

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/مدحت وحٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع وتوزٌع االدوٌة البشرٌة  -  111

ئٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة لدى الؽٌر وتوكٌالت االدوٌة واالستٌراد والتصدٌر والبٌطرٌة والمكمالت الؽذا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  58579،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19فٌماعدا المجموعة 

 التؤشٌر:  شركة تضامن

وفً  61351تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    هشام احمد سامى وشرٌكته ، شركة -  112

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191121تارٌخ 

شركه البستان لالستثمارات الزراعٌه ، شركة مساهمة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح/ شراء وبٌع وتمسٌم االراضى  -  113

ابله للزراعه واستصالحها واستزراعها واستؽاللها فى انتاج المحاصٌل المختلفه والفاكهه والخضروات الزراعٌه واالراضى الم

تصنٌع وتسوٌك وتصدٌر جمٌع المنتجات الزراعٌه ومنتجات صناعة اللحوم وااللبان فى السوق  -والزهور واٌة زراعات اخرى 

ن باى وجة من الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال وٌحك للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتر -المحلى والخارجى 

وفً تارٌخ  18512شبٌهة باعمالها او التى تعاونها على تحمٌك اؼراضها فى داخل جمهورٌة مصر ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191121

م ، شركة مساهمة  تعدٌل ؼرض 1م1شركة البستان لالستثمارات الزراعٌه ش اندماج شركة حدائك النٌل الزراعٌه فى  -  114

الشركه لٌصبح/ شراء وبٌع وتمسٌم االراضى الزراعٌه واالراضى المابله للزراعه واستصالحها واستزراعها واستؽاللها فى انتاج 

ك وتصدٌر جمٌع المنتجات الزراعٌه تصنٌع وتسوٌ -المحاصٌل المختلفه والفاكهه والخضروات والزهور واٌة زراعات اخرى 

وٌحك للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجة من  -ومنتجات صناعة اللحوم وااللبان فى السوق المحلى والخارجى 

الوجوة مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى تعاونها على تحمٌك اؼراضها فى داخل جمهورٌة مصر ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191121وفً تارٌخ  18512ك لٌدها برلم   سب

شركه البستان لالستثمارات الزراعٌه ، شركة مساهمة  العربٌة او فى خارجها كما ي حك لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة  -  115

تم تعدٌل النشاط , 21191121وفً تارٌخ  18512،  سبك لٌدها برلم   او تموم بشرائها طبما الحكا م المانون والئحتة التنفٌذٌة 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

م ، شركة مساهمة  العربٌة او فى 1م1اندماج شركة حدائك النٌل الزراعٌه فى شركة البستان لالستثمارات الزراعٌه ش  -  116

بشرائها طبما الحكا م المانون والئحتة التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم    خارجها كما ي حك لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تموم

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191121وفً تارٌخ  18512

محسن حمدي وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستشارات الهندسٌة والتدرٌب الهندسى من ؼرض الشركة ،  سبك  -  117

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191121وفً تارٌخ  49191م   لٌدها برل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

محسن حمدي وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستشارات الهندسٌة والتدرٌب الهندسى من ؼرض الشركة ،  سبك  -  118

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191121وفً تارٌخ  49191لٌدها برلم   

صٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستشارات الهندسٌة تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / اشرؾ جنٌدى عبد الرحٌم وشركاه ، تو -  119

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191121وفً تارٌخ  49191والتدرٌب الهندسى من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

سٌة والتدرٌب الهندسى تعدٌل اسم الشركه لٌصبح / محسن حمدى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستشارات الهند -  111

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191121وفً تارٌخ  49191من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

احمد مناضل الجابرى وشرٌكه ) اكابرى جول رى ( ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره المشؽوالت الذهبٌه ،   -  111

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191122وفً تارٌخ  22836سبك لٌدها برلم   

محمود على محمود وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العمومٌه والتورٌدات العمومٌه وبٌع وشراء  -  112

تم تعدٌل 21191123وفً تارٌخ  68219م   المخلفات وتؤجٌر البوفٌهات فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ،  سبك لٌدها برل

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

محمود على محمود وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العمومٌه والتورٌدات العمومٌه وبٌع  -  113

تم 21191123وفً تارٌخ  68219ٌدها برلم   وشراء المخلفات وتؤجٌر البوفٌهات فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ،  سبك ل

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

دمحم عبدالتواب وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط / تصنٌع الجوانات ولطع ؼٌار المحابس الصناعٌه المعدنٌه منها  -  114

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191123وفً تارٌخ  65515والؽٌر معدنٌه وشبه المعدنٌه والمطاطٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

وفً تارٌخ  57136اشرؾ خضر عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  115

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191124

تم تعدٌل 21191124وفً تارٌخ  57136ء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   ابناء خضر عثمان ، توصٌة بسٌطة  الؽا -  116

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  57136اشرؾ خضر عثمان وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  117

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191124

تم تعدٌل 21191124وفً تارٌخ  57136ابناء خضر عثمان ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  118

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

وحٌد عبد الهادي عبد الرحمن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط/ صٌانة المبانى وصٌانة محطات وشبكات المٌاه  -  119

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  52864لصرؾ الصحى والتحلٌه والرفع والمعالجه ،  سبك لٌدها برلم   وا

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

هشام دمحم هاشم شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تورٌد وتجارة خامات واضافات االعالؾ  -  121

ة البٌطرٌه والمكمالت الؽذائٌه والمستحضرات الطبٌه ومستحضرات التجمٌل واالمصال واللماحات والمنظفات والمطهلرات واالدوٌ

والمستلزمات البٌطرٌه ومستلزمات المعامل والمبٌدات الحشرٌه والتوكٌالت التجارٌه وتصنٌع وتعبئة اضافات االعالؾ البٌطرٌه ،  

 نشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل ال21191124وفً تارٌخ  79918سبك لٌدها برلم   

تم 21191124وفً تارٌخ  49126دمحم سعٌد عباس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  121

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  49126سبك لٌدها برلم     عباس سعٌد عباس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد ، -  122

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191124

تم 21191124وفً تارٌخ  49126دمحم سعٌد عباس وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  123

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  49126عباس وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    عباس سعٌد -  124

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191124

تم 21191124وفً تارٌخ  49126دمحم سعٌد عباس وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  125

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتعدٌل 

وفً تارٌخ  49126عباس سعٌد عباس وشركاه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  126

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191124

تم 21191124وفً تارٌخ  49126سبك لٌدها برلم    دمحم سعٌد عباس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  -  127

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  49126عباس سعٌد عباس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  128

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191124

ابراهٌم حمدى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / صٌانة السٌارات واالستٌراد ) فٌما عدا  دمحم حسن -  129

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  68161( ،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19المجموعة 

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

دمحم حسن ابراهٌم حمدى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / صٌانة السٌارات تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /  -  131

تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  68161( ،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19واالستٌراد ) فٌما عدا المجموعة 

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

لٌصبح /رضا حسن دمحم حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / صٌانة السٌارات تعدٌل االسم التجارى  -  131

تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  68161( ،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19واالستٌراد ) فٌما عدا المجموعة 

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

تمدٌم الخدمات للمصدرٌن من تجمٌع و نمل  وفرز و تعبئة و  -1، شركة مساهمة   l . E . Cالدولى  شركة مركز التصدٌر  -  132

لتصدٌرها الى الخارج من خالل   صادراتهم من الخضر و الفاكهة و االسمان و الزهور ونباتات الزٌنة تمهٌدا  تؽلٌؾ و تجهٌز

اولة نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر وال ٌتم مز  الموانى البحرٌة و الجوٌة و المنافذ البرٌة

المصري او خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكباري والنمل البري 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191128تارٌخ  وفً 16655مع االخد فً االعتبار بؤن الهٌئة ال ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

تمدٌم الخدمات للمصدرٌن من تجمٌع و  -1شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة   -  133

لتصدٌرها الى   تات الزٌنة تمهٌداصادراتهم من الخضر و الفاكهة و االسمان و الزهور ونبا  نمل  وفرز و تعبئة و تؽلٌؾ و تجهٌز

وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات   الخارج من خالل الموانى البحرٌة و الجوٌة و المنافذ البرٌة

العامة للطرق  النمل داخل المطر المصري او خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  16655والكباري والنمل البري مع االخد فً االعتبار بؤن الهٌئة ال ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

ل  وفرز و تعبئة و تمدٌم الخدمات للمصدرٌن من تجمٌع و نم -1، شركة مساهمة   l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  134

لتصدٌرها الى الخارج من خالل   صادراتهم من الخضر و الفاكهة و االسمان و الزهور ونباتات الزٌنة تمهٌدا  تؽلٌؾ و تجهٌز

وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر   الموانى البحرٌة و الجوٌة و المنافذ البرٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لمصري او خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكباري والنمل البري ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191128وفً تارٌخ  16655مع االخد فً االعتبار بؤن الهٌئة ال ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

تمدٌم الخدمات للمصدرٌن من تجمٌع و  -1طار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  شركة م -  135

لتصدٌرها الى   صادراتهم من الخضر و الفاكهة و االسمان و الزهور ونباتات الزٌنة تمهٌدا  نمل  وفرز و تعبئة و تؽلٌؾ و تجهٌز

وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات   و المنافذ البرٌةالخارج من خالل الموانى البحرٌة و الجوٌة 

النمل داخل المطر المصري او خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق 

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  16655سبك لٌدها برلم     والكباري والنمل البري مع االخد فً االعتبار بؤن الهٌئة ال ،

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

تمدٌم الخدمات للمصدرٌن من تجمٌع و نمل  وفرز و تعبئة و  -1، شركة مساهمة   l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  136

لتصدٌرها الى الخارج من خالل   الزهور ونباتات الزٌنة تمهٌدا صادراتهم من الخضر و الفاكهة و االسمان و  تؽلٌؾ و تجهٌز

وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر   الموانى البحرٌة و الجوٌة و المنافذ البرٌة

اط من الهٌئة العامة للطرق والكباري والنمل البري المصري او خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191128وفً تارٌخ  16655مع االخد فً االعتبار بؤن الهٌئة ال ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

تمدٌم الخدمات للمصدرٌن من تجمٌع و  -1شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة   -  137

لتصدٌرها الى   صادراتهم من الخضر و الفاكهة و االسمان و الزهور ونباتات الزٌنة تمهٌدا  نمل  وفرز و تعبئة و تؽلٌؾ و تجهٌز

وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات   رٌة و الجوٌة و المنافذ البرٌةالخارج من خالل الموانى البح

النمل داخل المطر المصري او خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق 

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  16655ن الهٌئة ال ،  سبك لٌدها برلم   والكباري والنمل البري مع االخد فً االعتبار بؤ

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

تمدٌم الخدمات للمصدرٌن من تجمٌع و نمل  وفرز و تعبئة و  -1، شركة مساهمة   l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  138

لتصدٌرها الى الخارج من خالل   ة و االسمان و الزهور ونباتات الزٌنة تمهٌداصادراتهم من الخضر و الفاكه  تؽلٌؾ و تجهٌز

وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر   الموانى البحرٌة و الجوٌة و المنافذ البرٌة

بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكباري والنمل البري  المصري او خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191128وفً تارٌخ  16655مع االخد فً االعتبار بؤن الهٌئة ال ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

تمدٌم الخدمات للمصدرٌن من تجمٌع و  -1  شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة -  139

لتصدٌرها الى   صادراتهم من الخضر و الفاكهة و االسمان و الزهور ونباتات الزٌنة تمهٌدا  نمل  وفرز و تعبئة و تؽلٌؾ و تجهٌز

لبضائع والمهمات وخدمات وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب وا  الخارج من خالل الموانى البحرٌة و الجوٌة و المنافذ البرٌة

النمل داخل المطر المصري او خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق 

, تم تعدٌل النشاط 21191128وفً تارٌخ  16655والكباري والنمل البري مع االخد فً االعتبار بؤن الهٌئة ال ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

تمدٌم الخدمات للمصدرٌن من تجمٌع و نمل  وفرز و تعبئة و  -1، شركة مساهمة   l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  141

لتصدٌرها الى الخارج من خالل   صادراتهم من الخضر و الفاكهة و االسمان و الزهور ونباتات الزٌنة تمهٌدا  تؽلٌؾ و تجهٌز

وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر   الموانى البحرٌة و الجوٌة و المنافذ البرٌة

المصري او خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكباري والنمل البري 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191128وفً تارٌخ  16655االعتبار بؤن الهٌئة ال ،  سبك لٌدها برلم    مع االخد فً

 مساهمة

تمدٌم الخدمات للمصدرٌن من تجمٌع و  -1شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة   -  141

لتصدٌرها الى   صادراتهم من الخضر و الفاكهة و االسمان و الزهور ونباتات الزٌنة تمهٌدا  نمل  وفرز و تعبئة و تؽلٌؾ و تجهٌز

وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات   الخارج من خالل الموانى البحرٌة و الجوٌة و المنافذ البرٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

جل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق النمل داخل المطر المصري او خارجه اال بعد المٌد بس

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  16655والكباري والنمل البري مع االخد فً االعتبار بؤن الهٌئة ال ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

تمدٌم الخدمات للمصدرٌن من تجمٌع و نمل  وفرز و تعبئة و  -1شركة مساهمة   ، l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  142

لتصدٌرها الى الخارج من خالل   صادراتهم من الخضر و الفاكهة و االسمان و الزهور ونباتات الزٌنة تمهٌدا  تؽلٌؾ و تجهٌز

ري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر وال ٌتم مزاولة نشاط النمل الب  الموانى البحرٌة و الجوٌة و المنافذ البرٌة

المصري او خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكباري والنمل البري 

عدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تم ت21191128وفً تارٌخ  16655مع االخد فً االعتبار بؤن الهٌئة ال ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

تمدٌم الخدمات للمصدرٌن من تجمٌع و  -1شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة   -  143

لتصدٌرها الى   صادراتهم من الخضر و الفاكهة و االسمان و الزهور ونباتات الزٌنة تمهٌدا  نمل  وفرز و تعبئة و تؽلٌؾ و تجهٌز

وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات   الخارج من خالل الموانى البحرٌة و الجوٌة و المنافذ البرٌة

النمل داخل المطر المصري او خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج الترخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق 

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  16655اري والنمل البري مع االخد فً االعتبار بؤن الهٌئة ال ،  سبك لٌدها برلم   والكب

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

 -2، شركة مساهمة  تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحً او الرحالت  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  144

الخدمة للمصدرٌن فى مجال المٌام نٌابه عنهم بالنواحى االجرائٌه التى تتطلبها السلطات المختصه المشرفه على التصدٌر  تمدٌم

تنسٌك  -3بالموانى او  المنافذ البرٌه او بمرٌة البضائع بهدؾ تركٌز التعامل مع الشركة بدال من التعامل مع كل مصدر على حده  

اخر والسفن والطائرات ووسائل النمل البرى لضمان شحن رساالت التصدٌر فى مواعٌدها بخالؾ الفراؼات المطلوبه على البو

تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  16655المحافظه علٌها فى االماكن التى ستخصص لتخزٌنها لدى الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

حن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل شركة مطار الماهرة للش -  145

تمدٌم الخدمة للمصدرٌن فى مجال المٌام نٌابه عنهم بالنواحى االجرائٌه التى تتطلبها السلطات المختصه  -2السٌاحً او الرحالت 

ائع بهدؾ تركٌز التعامل مع الشركة بدال من التعامل مع كل مصدر المشرفه على التصدٌر بالموانى او  المنافذ البرٌه او بمرٌة البض

تنسٌك الفراؼات المطلوبه على البواخر والسفن والطائرات ووسائل النمل البرى لضمان شحن رساالت التصدٌر فى  -3على حده  

وفً تارٌخ  16655برلم    مواعٌدها بخالؾ المحافظه علٌها فى االماكن التى ستخصص لتخزٌنها لدى الشركة ،  سبك لٌدها

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128

 -2، شركة مساهمة  تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحً او الرحالت  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  146

تى تتطلبها السلطات المختصه المشرفه على التصدٌر تمدٌم الخدمة للمصدرٌن فى مجال المٌام نٌابه عنهم بالنواحى االجرائٌه ال

تنسٌك  -3بالموانى او  المنافذ البرٌه او بمرٌة البضائع بهدؾ تركٌز التعامل مع الشركة بدال من التعامل مع كل مصدر على حده  

فى مواعٌدها بخالؾ  الفراؼات المطلوبه على البواخر والسفن والطائرات ووسائل النمل البرى لضمان شحن رساالت التصدٌر

تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  16655المحافظه علٌها فى االماكن التى ستخصص لتخزٌنها لدى الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

انشطة النمل  شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  تمنح تراخٌص مزاولة -  147

تمدٌم الخدمة للمصدرٌن فى مجال المٌام نٌابه عنهم بالنواحى االجرائٌه التى تتطلبها السلطات المختصه  -2السٌاحً او الرحالت 

المشرفه على التصدٌر بالموانى او  المنافذ البرٌه او بمرٌة البضائع بهدؾ تركٌز التعامل مع الشركة بدال من التعامل مع كل مصدر 

تنسٌك الفراؼات المطلوبه على البواخر والسفن والطائرات ووسائل النمل البرى لضمان شحن رساالت التصدٌر فى  -3حده  على 

وفً تارٌخ  16655مواعٌدها بخالؾ المحافظه علٌها فى االماكن التى ستخصص لتخزٌنها لدى الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191128

 -2، شركة مساهمة  تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحً او الرحالت  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  148

تمدٌم الخدمة للمصدرٌن فى مجال المٌام نٌابه عنهم بالنواحى االجرائٌه التى تتطلبها السلطات المختصه المشرفه على التصدٌر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تنسٌك  -3افذ البرٌه او بمرٌة البضائع بهدؾ تركٌز التعامل مع الشركة بدال من التعامل مع كل مصدر على حده  بالموانى او  المن

الفراؼات المطلوبه على البواخر والسفن والطائرات ووسائل النمل البرى لضمان شحن رساالت التصدٌر فى مواعٌدها بخالؾ 

تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  16655لدى الشركة ،  سبك لٌدها برلم    المحافظه علٌها فى االماكن التى ستخصص لتخزٌنها

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل  -  149

المٌام نٌابه عنهم بالنواحى االجرائٌه التى تتطلبها السلطات المختصه  تمدٌم الخدمة للمصدرٌن فى مجال -2السٌاحً او الرحالت 

المشرفه على التصدٌر بالموانى او  المنافذ البرٌه او بمرٌة البضائع بهدؾ تركٌز التعامل مع الشركة بدال من التعامل مع كل مصدر 

ائل النمل البرى لضمان شحن رساالت التصدٌر فى تنسٌك الفراؼات المطلوبه على البواخر والسفن والطائرات ووس -3على حده  

وفً تارٌخ  16655مواعٌدها بخالؾ المحافظه علٌها فى االماكن التى ستخصص لتخزٌنها لدى الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128

 -2اهمة  تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحً او الرحالت ، شركة مس l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  151

تمدٌم الخدمة للمصدرٌن فى مجال المٌام نٌابه عنهم بالنواحى االجرائٌه التى تتطلبها السلطات المختصه المشرفه على التصدٌر 

تنسٌك  -3التعامل مع كل مصدر على حده   بالموانى او  المنافذ البرٌه او بمرٌة البضائع بهدؾ تركٌز التعامل مع الشركة بدال من

الفراؼات المطلوبه على البواخر والسفن والطائرات ووسائل النمل البرى لضمان شحن رساالت التصدٌر فى مواعٌدها بخالؾ 

 تم تعدٌل21191128وفً تارٌخ  16655المحافظه علٌها فى االماكن التى ستخصص لتخزٌنها لدى الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل  -  151

صه تمدٌم الخدمة للمصدرٌن فى مجال المٌام نٌابه عنهم بالنواحى االجرائٌه التى تتطلبها السلطات المخت -2السٌاحً او الرحالت 

المشرفه على التصدٌر بالموانى او  المنافذ البرٌه او بمرٌة البضائع بهدؾ تركٌز التعامل مع الشركة بدال من التعامل مع كل مصدر 

تنسٌك الفراؼات المطلوبه على البواخر والسفن والطائرات ووسائل النمل البرى لضمان شحن رساالت التصدٌر فى  -3على حده  

وفً تارٌخ  16655فظه علٌها فى االماكن التى ستخصص لتخزٌنها لدى الشركة ،  سبك لٌدها برلم   مواعٌدها بخالؾ المحا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128

 -2، شركة مساهمة  تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحً او الرحالت  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  152

الخدمة للمصدرٌن فى مجال المٌام نٌابه عنهم بالنواحى االجرائٌه التى تتطلبها السلطات المختصه المشرفه على التصدٌر  تمدٌم

تنسٌك  -3بالموانى او  المنافذ البرٌه او بمرٌة البضائع بهدؾ تركٌز التعامل مع الشركة بدال من التعامل مع كل مصدر على حده  

اخر والسفن والطائرات ووسائل النمل البرى لضمان شحن رساالت التصدٌر فى مواعٌدها بخالؾ الفراؼات المطلوبه على البو

تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  16655المحافظه علٌها فى االماكن التى ستخصص لتخزٌنها لدى الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

حن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل شركة مطار الماهرة للش -  153

تمدٌم الخدمة للمصدرٌن فى مجال المٌام نٌابه عنهم بالنواحى االجرائٌه التى تتطلبها السلطات المختصه  -2السٌاحً او الرحالت 

ائع بهدؾ تركٌز التعامل مع الشركة بدال من التعامل مع كل مصدر المشرفه على التصدٌر بالموانى او  المنافذ البرٌه او بمرٌة البض

تنسٌك الفراؼات المطلوبه على البواخر والسفن والطائرات ووسائل النمل البرى لضمان شحن رساالت التصدٌر فى  -3على حده  

وفً تارٌخ  16655برلم    مواعٌدها بخالؾ المحافظه علٌها فى االماكن التى ستخصص لتخزٌنها لدى الشركة ،  سبك لٌدها

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128

 -2، شركة مساهمة  تمنح تراخٌص مزاولة انشطة النمل السٌاحً او الرحالت  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  154

تى تتطلبها السلطات المختصه المشرفه على التصدٌر تمدٌم الخدمة للمصدرٌن فى مجال المٌام نٌابه عنهم بالنواحى االجرائٌه ال

تنسٌك  -3بالموانى او  المنافذ البرٌه او بمرٌة البضائع بهدؾ تركٌز التعامل مع الشركة بدال من التعامل مع كل مصدر على حده  

فى مواعٌدها بخالؾ  الفراؼات المطلوبه على البواخر والسفن والطائرات ووسائل النمل البرى لضمان شحن رساالت التصدٌر

تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  16655المحافظه علٌها فى االماكن التى ستخصص لتخزٌنها لدى الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

انشطة النمل  شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  تمنح تراخٌص مزاولة -  155

تمدٌم الخدمة للمصدرٌن فى مجال المٌام نٌابه عنهم بالنواحى االجرائٌه التى تتطلبها السلطات المختصه  -2السٌاحً او الرحالت 

المشرفه على التصدٌر بالموانى او  المنافذ البرٌه او بمرٌة البضائع بهدؾ تركٌز التعامل مع الشركة بدال من التعامل مع كل مصدر 

تنسٌك الفراؼات المطلوبه على البواخر والسفن والطائرات ووسائل النمل البرى لضمان شحن رساالت التصدٌر فى  -3حده  على 

وفً تارٌخ  16655مواعٌدها بخالؾ المحافظه علٌها فى االماكن التى ستخصص لتخزٌنها لدى الشركة ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة مساهمةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191128

المٌام باالتصاالت المحلٌه والدولٌه والمٌام  -4، شركة مساهمة  حتى مٌعاد شحنها  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  156

المٌام بعملٌات   -5بدور مركز للمعلومات للمصدرٌن باالضافه الى توفٌر مكاتب وممار وتسهٌالت للمصدرٌن فى نفس المولع  

استٌراد مستلزمات الخدمات التصدٌرٌة من  -6ب الشركة مع امكانٌه تنفٌذ هذة العملٌات عن طرٌك البحر والبر والجوالتصدٌر لحسا

تمدٌم الخدمات االستشارٌه والتدرٌب للمصدرٌن والشركات   -7الخارج سواء من معدات واالت وتجهٌزات وخامات وسلع مصنعة 

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  16655تملن االراضى ،  سبك لٌدها برلم     -8العامله فى هذا المجال والعاملٌن فٌها 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

المٌام باالتصاالت  -4شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  حتى مٌعاد شحنها  -  157

للمصدرٌن باالضافه الى توفٌر مكاتب وممار وتسهٌالت للمصدرٌن فى نفس المولع   المحلٌه والدولٌه والمٌام بدور مركز للمعلومات

استٌراد مستلزمات  -6المٌام بعملٌات التصدٌر لحساب الشركة مع امكانٌه تنفٌذ هذة العملٌات عن طرٌك البحر والبر والجو  -5

تمدٌم الخدمات االستشارٌه والتدرٌب   -7ع مصنعة الخدمات التصدٌرٌة من الخارج سواء من معدات واالت وتجهٌزات وخامات وسل

وفً تارٌخ  16655تملن االراضى ،  سبك لٌدها برلم     -8للمصدرٌن والشركات العامله فى هذا المجال والعاملٌن فٌها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128

المٌام باالتصاالت المحلٌه والدولٌه والمٌام  -4مساهمة  حتى مٌعاد شحنها ، شركة  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  158

المٌام بعملٌات   -5بدور مركز للمعلومات للمصدرٌن باالضافه الى توفٌر مكاتب وممار وتسهٌالت للمصدرٌن فى نفس المولع  

استٌراد مستلزمات الخدمات التصدٌرٌة من  -6جوالتصدٌر لحساب الشركة مع امكانٌه تنفٌذ هذة العملٌات عن طرٌك البحر والبر وال

تمدٌم الخدمات االستشارٌه والتدرٌب للمصدرٌن والشركات   -7الخارج سواء من معدات واالت وتجهٌزات وخامات وسلع مصنعة 

دٌل النشاط , تم تع21191128وفً تارٌخ  16655تملن االراضى ،  سبك لٌدها برلم     -8العامله فى هذا المجال والعاملٌن فٌها 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

المٌام باالتصاالت  -4شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  حتى مٌعاد شحنها  -  159

نفس المولع  المحلٌه والدولٌه والمٌام بدور مركز للمعلومات للمصدرٌن باالضافه الى توفٌر مكاتب وممار وتسهٌالت للمصدرٌن فى 

استٌراد مستلزمات  -6المٌام بعملٌات التصدٌر لحساب الشركة مع امكانٌه تنفٌذ هذة العملٌات عن طرٌك البحر والبر والجو  -5

تمدٌم الخدمات االستشارٌه والتدرٌب   -7الخدمات التصدٌرٌة من الخارج سواء من معدات واالت وتجهٌزات وخامات وسلع مصنعة 

وفً تارٌخ  16655تملن االراضى ،  سبك لٌدها برلم     -8ت العامله فى هذا المجال والعاملٌن فٌها للمصدرٌن والشركا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128

والمٌام المٌام باالتصاالت المحلٌه والدولٌه  -4، شركة مساهمة  حتى مٌعاد شحنها  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  161

المٌام بعملٌات   -5بدور مركز للمعلومات للمصدرٌن باالضافه الى توفٌر مكاتب وممار وتسهٌالت للمصدرٌن فى نفس المولع  

استٌراد مستلزمات الخدمات التصدٌرٌة من  -6التصدٌر لحساب الشركة مع امكانٌه تنفٌذ هذة العملٌات عن طرٌك البحر والبر والجو

تمدٌم الخدمات االستشارٌه والتدرٌب للمصدرٌن والشركات   -7ت واالت وتجهٌزات وخامات وسلع مصنعة الخارج سواء من معدا

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  16655تملن االراضى ،  سبك لٌدها برلم     -8العامله فى هذا المجال والعاملٌن فٌها 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

المٌام باالتصاالت  -4ة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  حتى مٌعاد شحنها شركة مطار الماهر -  161

المحلٌه والدولٌه والمٌام بدور مركز للمعلومات للمصدرٌن باالضافه الى توفٌر مكاتب وممار وتسهٌالت للمصدرٌن فى نفس المولع  

استٌراد مستلزمات  -6تنفٌذ هذة العملٌات عن طرٌك البحر والبر والجو المٌام بعملٌات التصدٌر لحساب الشركة مع امكانٌه  -5

تمدٌم الخدمات االستشارٌه والتدرٌب   -7الخدمات التصدٌرٌة من الخارج سواء من معدات واالت وتجهٌزات وخامات وسلع مصنعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  16655لٌدها برلم    تملن االراضى ،  سبك  -8للمصدرٌن والشركات العامله فى هذا المجال والعاملٌن فٌها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128

المٌام باالتصاالت المحلٌه والدولٌه والمٌام  -4، شركة مساهمة  حتى مٌعاد شحنها  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  162

المٌام بعملٌات   -5وممار وتسهٌالت للمصدرٌن فى نفس المولع  بدور مركز للمعلومات للمصدرٌن باالضافه الى توفٌر مكاتب 

استٌراد مستلزمات الخدمات التصدٌرٌة من  -6التصدٌر لحساب الشركة مع امكانٌه تنفٌذ هذة العملٌات عن طرٌك البحر والبر والجو

ه والتدرٌب للمصدرٌن والشركات تمدٌم الخدمات االستشارٌ  -7الخارج سواء من معدات واالت وتجهٌزات وخامات وسلع مصنعة 

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  16655تملن االراضى ،  سبك لٌدها برلم     -8العامله فى هذا المجال والعاملٌن فٌها 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

المٌام باالتصاالت  -4حنها شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  حتى مٌعاد ش -  163

المحلٌه والدولٌه والمٌام بدور مركز للمعلومات للمصدرٌن باالضافه الى توفٌر مكاتب وممار وتسهٌالت للمصدرٌن فى نفس المولع  

ات استٌراد مستلزم -6المٌام بعملٌات التصدٌر لحساب الشركة مع امكانٌه تنفٌذ هذة العملٌات عن طرٌك البحر والبر والجو  -5

تمدٌم الخدمات االستشارٌه والتدرٌب   -7الخدمات التصدٌرٌة من الخارج سواء من معدات واالت وتجهٌزات وخامات وسلع مصنعة 

وفً تارٌخ  16655تملن االراضى ،  سبك لٌدها برلم     -8للمصدرٌن والشركات العامله فى هذا المجال والعاملٌن فٌها 

 تؤشٌر:  شركة مساهمةتم تعدٌل النشاط , وصؾ ال21191128

المٌام باالتصاالت المحلٌه والدولٌه والمٌام  -4، شركة مساهمة  حتى مٌعاد شحنها  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  164

المٌام بعملٌات   -5بدور مركز للمعلومات للمصدرٌن باالضافه الى توفٌر مكاتب وممار وتسهٌالت للمصدرٌن فى نفس المولع  

استٌراد مستلزمات الخدمات التصدٌرٌة من  -6دٌر لحساب الشركة مع امكانٌه تنفٌذ هذة العملٌات عن طرٌك البحر والبر والجوالتص

تمدٌم الخدمات االستشارٌه والتدرٌب للمصدرٌن والشركات   -7الخارج سواء من معدات واالت وتجهٌزات وخامات وسلع مصنعة 

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  16655تملن االراضى ،  سبك لٌدها برلم     -8ٌها العامله فى هذا المجال والعاملٌن ف

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

المٌام باالتصاالت  -4شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  حتى مٌعاد شحنها  -  165

لمعلومات للمصدرٌن باالضافه الى توفٌر مكاتب وممار وتسهٌالت للمصدرٌن فى نفس المولع  المحلٌه والدولٌه والمٌام بدور مركز ل

استٌراد مستلزمات  -6المٌام بعملٌات التصدٌر لحساب الشركة مع امكانٌه تنفٌذ هذة العملٌات عن طرٌك البحر والبر والجو  -5

تمدٌم الخدمات االستشارٌه والتدرٌب   -7امات وسلع مصنعة الخدمات التصدٌرٌة من الخارج سواء من معدات واالت وتجهٌزات وخ

وفً تارٌخ  16655تملن االراضى ،  سبك لٌدها برلم     -8للمصدرٌن والشركات العامله فى هذا المجال والعاملٌن فٌها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128

المٌام باالتصاالت المحلٌه والدولٌه والمٌام  -4، شركة مساهمة  حتى مٌعاد شحنها  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  166

المٌام بعملٌات   -5بدور مركز للمعلومات للمصدرٌن باالضافه الى توفٌر مكاتب وممار وتسهٌالت للمصدرٌن فى نفس المولع  

استٌراد مستلزمات الخدمات التصدٌرٌة من  -6امكانٌه تنفٌذ هذة العملٌات عن طرٌك البحر والبر والجوالتصدٌر لحساب الشركة مع 

تمدٌم الخدمات االستشارٌه والتدرٌب للمصدرٌن والشركات   -7الخارج سواء من معدات واالت وتجهٌزات وخامات وسلع مصنعة 

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  16655،  سبك لٌدها برلم    تملن االراضى  -8العامله فى هذا المجال والعاملٌن فٌها 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

المٌام باالتصاالت  -4شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  حتى مٌعاد شحنها  -  167

الضافه الى توفٌر مكاتب وممار وتسهٌالت للمصدرٌن فى نفس المولع  المحلٌه والدولٌه والمٌام بدور مركز للمعلومات للمصدرٌن با

استٌراد مستلزمات  -6المٌام بعملٌات التصدٌر لحساب الشركة مع امكانٌه تنفٌذ هذة العملٌات عن طرٌك البحر والبر والجو  -5

تمدٌم الخدمات االستشارٌه والتدرٌب   -7الخدمات التصدٌرٌة من الخارج سواء من معدات واالت وتجهٌزات وخامات وسلع مصنعة 

وفً تارٌخ  16655تملن االراضى ،  سبك لٌدها برلم     -8للمصدرٌن والشركات العامله فى هذا المجال والعاملٌن فٌها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128

اعٌه والعمارٌه التى تتعلك بطبٌعه نشاط الشركة  وٌجوز ، شركة مساهمة  الزر l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  168

للشركة ان ٌكون لها مصلحه او تشترن باى وجه  من الوجوه مع الشركات  التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها 

تلحمها بها طبما الحكام المانون  على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ان تندمج فى الهٌئات السالفة  او تشترٌها او



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المٌام بؤعمال لوجستٌة وخدمات الصٌانة لشركات  -11مستودعات جمركٌة للصادرات والواردات  -9والئحتة  التنفٌذٌه 

تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  16655التخلٌص ،  سبك لٌدها برلم    -11الطٌرانووكالء الشحن للصادر والوارد والترانزٌت 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة النشاط ,

شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  الزراعٌه والعمارٌه التى تتعلك بطبٌعه  -  169

نشاط الشركة  وٌجوز للشركة ان ٌكون لها مصلحه او تشترن باى وجه  من الوجوه مع الشركات  التى تزاول اعماال شبٌهه 

و التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ان تندمج فى الهٌئات السالفة  او تشترٌها او باعمالها ا

المٌام بؤعمال لوجستٌة وخدمات  -11مستودعات جمركٌة للصادرات والواردات  -9تلحمها بها طبما الحكام المانون والئحتة  التنفٌذٌه 

وفً تارٌخ  16655التخلٌص ،  سبك لٌدها برلم    -11الشحن للصادر والوارد والترانزٌت الصٌانة لشركات الطٌرانووكالء 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128

، شركة مساهمة  الزراعٌه والعمارٌه التى تتعلك بطبٌعه نشاط الشركة  وٌجوز  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  171

ٌكون لها مصلحه او تشترن باى وجه  من الوجوه مع الشركات  التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها للشركة ان 

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ان تندمج فى الهٌئات السالفة  او تشترٌها او تلحمها بها طبما الحكام المانون 

المٌام بؤعمال لوجستٌة وخدمات الصٌانة لشركات  -11جمركٌة للصادرات والواردات  مستودعات -9والئحتة  التنفٌذٌه 

تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  16655التخلٌص ،  سبك لٌدها برلم    -11الطٌرانووكالء الشحن للصادر والوارد والترانزٌت 

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

ى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  الزراعٌه والعمارٌه التى تتعلك بطبٌعه شركة مطار الماهرة للشحن الجو -  171

نشاط الشركة  وٌجوز للشركة ان ٌكون لها مصلحه او تشترن باى وجه  من الوجوه مع الشركات  التى تزاول اعماال شبٌهه 

ان تندمج فى الهٌئات السالفة  او تشترٌها او  باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز

المٌام بؤعمال لوجستٌة وخدمات  -11مستودعات جمركٌة للصادرات والواردات  -9تلحمها بها طبما الحكام المانون والئحتة  التنفٌذٌه 

وفً تارٌخ  16655  التخلٌص ،  سبك لٌدها برلم  -11الصٌانة لشركات الطٌرانووكالء الشحن للصادر والوارد والترانزٌت 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128

، شركة مساهمة  الزراعٌه والعمارٌه التى تتعلك بطبٌعه نشاط الشركة  وٌجوز  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  172

اول اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها للشركة ان ٌكون لها مصلحه او تشترن باى وجه  من الوجوه مع الشركات  التى تز

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ان تندمج فى الهٌئات السالفة  او تشترٌها او تلحمها بها طبما الحكام المانون 

صٌانة لشركات المٌام بؤعمال لوجستٌة وخدمات ال -11مستودعات جمركٌة للصادرات والواردات  -9والئحتة  التنفٌذٌه 

تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  16655التخلٌص ،  سبك لٌدها برلم    -11الطٌرانووكالء الشحن للصادر والوارد والترانزٌت 

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

تتعلك بطبٌعه  شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  الزراعٌه والعمارٌه التى -  173

نشاط الشركة  وٌجوز للشركة ان ٌكون لها مصلحه او تشترن باى وجه  من الوجوه مع الشركات  التى تزاول اعماال شبٌهه 

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ان تندمج فى الهٌئات السالفة  او تشترٌها او 

المٌام بؤعمال لوجستٌة وخدمات  -11مستودعات جمركٌة للصادرات والواردات  -9حكام المانون والئحتة  التنفٌذٌه تلحمها بها طبما ال

وفً تارٌخ  16655التخلٌص ،  سبك لٌدها برلم    -11الصٌانة لشركات الطٌرانووكالء الشحن للصادر والوارد والترانزٌت 

 مساهمة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة21191128

، شركة مساهمة  الزراعٌه والعمارٌه التى تتعلك بطبٌعه نشاط الشركة  وٌجوز  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  174

للشركة ان ٌكون لها مصلحه او تشترن باى وجه  من الوجوه مع الشركات  التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها 

ى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ان تندمج فى الهٌئات السالفة  او تشترٌها او تلحمها بها طبما الحكام المانون على تحمٌك ؼرضها ف

المٌام بؤعمال لوجستٌة وخدمات الصٌانة لشركات  -11مستودعات جمركٌة للصادرات والواردات  -9والئحتة  التنفٌذٌه 

تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  16655التخلٌص ،  سبك لٌدها برلم    -11الطٌرانووكالء الشحن للصادر والوارد والترانزٌت 

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  الزراعٌه والعمارٌه التى تتعلك بطبٌعه  -  175

شترن باى وجه  من الوجوه مع الشركات  التى تزاول اعماال شبٌهه نشاط الشركة  وٌجوز للشركة ان ٌكون لها مصلحه او ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ان تندمج فى الهٌئات السالفة  او تشترٌها او 

المٌام بؤعمال لوجستٌة وخدمات  -11لواردات مستودعات جمركٌة للصادرات وا -9تلحمها بها طبما الحكام المانون والئحتة  التنفٌذٌه 

وفً تارٌخ  16655التخلٌص ،  سبك لٌدها برلم    -11الصٌانة لشركات الطٌرانووكالء الشحن للصادر والوارد والترانزٌت 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128

مة  الزراعٌه والعمارٌه التى تتعلك بطبٌعه نشاط الشركة  وٌجوز ، شركة مساه l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  176

للشركة ان ٌكون لها مصلحه او تشترن باى وجه  من الوجوه مع الشركات  التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها 

ترٌها او تلحمها بها طبما الحكام المانون على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ان تندمج فى الهٌئات السالفة  او تش

المٌام بؤعمال لوجستٌة وخدمات الصٌانة لشركات  -11مستودعات جمركٌة للصادرات والواردات  -9والئحتة  التنفٌذٌه 

تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  16655التخلٌص ،  سبك لٌدها برلم    -11الطٌرانووكالء الشحن للصادر والوارد والترانزٌت 

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  الزراعٌه والعمارٌه التى تتعلك بطبٌعه  -  177

نشاط الشركة  وٌجوز للشركة ان ٌكون لها مصلحه او تشترن باى وجه  من الوجوه مع الشركات  التى تزاول اعماال شبٌهه 

عمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ان تندمج فى الهٌئات السالفة  او تشترٌها او با

المٌام بؤعمال لوجستٌة وخدمات  -11مستودعات جمركٌة للصادرات والواردات  -9تلحمها بها طبما الحكام المانون والئحتة  التنفٌذٌه 

وفً تارٌخ  16655التخلٌص ،  سبك لٌدها برلم    -11نووكالء الشحن للصادر والوارد والترانزٌت الصٌانة لشركات الطٌرا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128

، شركة مساهمة  الزراعٌه والعمارٌه التى تتعلك بطبٌعه نشاط الشركة  وٌجوز  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  178

شركة ان ٌكون لها مصلحه او تشترن باى وجه  من الوجوه مع الشركات  التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها لل

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز ان تندمج فى الهٌئات السالفة  او تشترٌها او تلحمها بها طبما الحكام المانون 

المٌام بؤعمال لوجستٌة وخدمات الصٌانة لشركات  -11مستودعات جمركٌة للصادرات والواردات  -9والئحتة  التنفٌذٌه 

تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  16655التخلٌص ،  سبك لٌدها برلم    -11الطٌرانووكالء الشحن للصادر والوارد والترانزٌت 

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

شحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  الزراعٌه والعمارٌه التى تتعلك بطبٌعه شركة مطار الماهرة لل -  179

نشاط الشركة  وٌجوز للشركة ان ٌكون لها مصلحه او تشترن باى وجه  من الوجوه مع الشركات  التى تزاول اعماال شبٌهه 

كما ٌجوز ان تندمج فى الهٌئات السالفة  او تشترٌها او باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج 

المٌام بؤعمال لوجستٌة وخدمات  -11مستودعات جمركٌة للصادرات والواردات  -9تلحمها بها طبما الحكام المانون والئحتة  التنفٌذٌه 

وفً تارٌخ  16655ها برلم   التخلٌص ،  سبك لٌد -11الصٌانة لشركات الطٌرانووكالء الشحن للصادر والوارد والترانزٌت 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة21191128

انشاء وادارة المخازن سواء جمركٌة او ؼٌر  -12، شركة مساهمة  الجمركً للؽٌر  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  181

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191128ً تارٌخ وف 16655،  سبك لٌدها برلم    1جمركٌة وتمدٌم الخدمات اللوجستٌة 

 شركة مساهمة

انشاء وادارة  -12شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  الجمركً للؽٌر  -  181

تم 21191128تارٌخ وفً  16655،  سبك لٌدها برلم    1المخازن سواء جمركٌة او ؼٌر جمركٌة وتمدٌم الخدمات اللوجستٌة 

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

انشاء وادارة المخازن سواء جمركٌة او ؼٌر  -12، شركة مساهمة  الجمركً للؽٌر  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  182

عدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم ت21191128وفً تارٌخ  16655،  سبك لٌدها برلم    1جمركٌة وتمدٌم الخدمات اللوجستٌة 

 شركة مساهمة

انشاء وادارة  -12شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  الجمركً للؽٌر  -  183

تم 21191128وفً تارٌخ  16655،  سبك لٌدها برلم    1المخازن سواء جمركٌة او ؼٌر جمركٌة وتمدٌم الخدمات اللوجستٌة 

 ٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمةتعد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

انشاء وادارة المخازن سواء جمركٌة او ؼٌر  -12، شركة مساهمة  الجمركً للؽٌر  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  184

تؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ ال21191128وفً تارٌخ  16655،  سبك لٌدها برلم    1جمركٌة وتمدٌم الخدمات اللوجستٌة 

 شركة مساهمة

انشاء وادارة  -12شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  الجمركً للؽٌر  -  185

تم 21191128وفً تارٌخ  16655،  سبك لٌدها برلم    1المخازن سواء جمركٌة او ؼٌر جمركٌة وتمدٌم الخدمات اللوجستٌة 

 شٌر:  شركة مساهمةتعدٌل النشاط , وصؾ التؤ

انشاء وادارة المخازن سواء جمركٌة او ؼٌر  -12، شركة مساهمة  الجمركً للؽٌر  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  186

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191128وفً تارٌخ  16655،  سبك لٌدها برلم    1جمركٌة وتمدٌم الخدمات اللوجستٌة 

 شركة مساهمة

انشاء وادارة  -12شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  الجمركً للؽٌر  -  187

تم 21191128وفً تارٌخ  16655،  سبك لٌدها برلم    1المخازن سواء جمركٌة او ؼٌر جمركٌة وتمدٌم الخدمات اللوجستٌة 

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

انشاء وادارة المخازن سواء جمركٌة او ؼٌر  -12، شركة مساهمة  الجمركً للؽٌر  l . E . Cشركة مركز التصدٌر الدولى   -  188

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191128وفً تارٌخ  16655،  سبك لٌدها برلم    1جمركٌة وتمدٌم الخدمات اللوجستٌة 

 شركة مساهمة

انشاء وادارة  -12اهرة للشحن الجوى ) شركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  الجمركً للؽٌر شركة مطار الم -  189

تم 21191128وفً تارٌخ  16655،  سبك لٌدها برلم    1المخازن سواء جمركٌة او ؼٌر جمركٌة وتمدٌم الخدمات اللوجستٌة 

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

انشاء وادارة المخازن سواء جمركٌة او ؼٌر  -12، شركة مساهمة  الجمركً للؽٌر  l . E . Cٌر الدولى  شركة مركز التصد -  191

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191128وفً تارٌخ  16655،  سبك لٌدها برلم    1جمركٌة وتمدٌم الخدمات اللوجستٌة 

 شركة مساهمة

انشاء وادارة  -12ركة مساهمة مصرٌه ( ، شركة مساهمة  الجمركً للؽٌر شركة مطار الماهرة للشحن الجوى ) ش -  191

تم 21191128وفً تارٌخ  16655،  سبك لٌدها برلم    1المخازن سواء جمركٌة او ؼٌر جمركٌة وتمدٌم الخدمات اللوجستٌة 

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساهمة

تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/بٌع وتورٌد وصٌانة اجهزة الكمبٌوتر   ولٌد سالمه ٌوسؾ وشركاه ، شركة تضامن -  192

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191129وفً تارٌخ  49119،  سبك لٌدها برلم    1ومستلزماته واعداد البرامج

 تضامن

وصٌانة اجهزة الكمبٌوتر ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/بٌع وتورٌد  -  193

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191129وفً تارٌخ  49119،  سبك لٌدها برلم    1ومستلزماته واعداد البرامج

 تضامن

تعدٌل الً / ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/بٌع وتورٌد وصٌانة اجهزة  -  194

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191129وفً تارٌخ  49119،  سبك لٌدها برلم    1مستلزماته واعداد البرامجالكمبٌوتر و

 شركة تضامن

ولٌد سالمه ٌوسؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/بٌع وتورٌد وصٌانة اجهزة الكمبٌوتر  -  195

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 21191129وفً تارٌخ  49119،  سبك لٌدها برلم    1ومستلزماته واعداد البرامج

 بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

صٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/بٌع وتورٌد وصٌانة اجهزة الكمبٌوتر ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشركاه ، تو -  196

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 21191129وفً تارٌخ  49119،  سبك لٌدها برلم    1ومستلزماته واعداد البرامج

 بسٌطة

لشركة لٌصبح/بٌع وتورٌد وصٌانة اجهزة تعدٌل الً / ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض ا -  197

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191129وفً تارٌخ  49119،  سبك لٌدها برلم    1الكمبٌوتر ومستلزماته واعداد البرامج

 توصٌة بسٌطة

بٌوتر ولٌد سالمه ٌوسؾ وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/بٌع وتورٌد وصٌانة اجهزة الكم -  198

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191129وفً تارٌخ  49119،  سبك لٌدها برلم    1ومستلزماته واعداد البرامج

 تضامن

ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/بٌع وتورٌد وصٌانة اجهزة الكمبٌوتر  -  199

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21191129وفً تارٌخ  49119سبك لٌدها برلم   ،   1ومستلزماته واعداد البرامج

 تضامن

تعدٌل الً / ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/بٌع وتورٌد وصٌانة اجهزة  -  211

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191129فً تارٌخ و 49119،  سبك لٌدها برلم    1الكمبٌوتر ومستلزماته واعداد البرامج

 شركة تضامن

ولٌد سالمه ٌوسؾ وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/بٌع وتورٌد وصٌانة اجهزة الكمبٌوتر  -  211

لتؤشٌر:  توصٌة تم تعدٌل النشاط , وصؾ ا21191129وفً تارٌخ  49119،  سبك لٌدها برلم    1ومستلزماته واعداد البرامج

 بسٌطة

ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/بٌع وتورٌد وصٌانة اجهزة الكمبٌوتر  -  212

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 21191129وفً تارٌخ  49119،  سبك لٌدها برلم    1ومستلزماته واعداد البرامج

 بسٌطة

الً / ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/بٌع وتورٌد وصٌانة اجهزة تعدٌل  -  213

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21191129وفً تارٌخ  49119،  سبك لٌدها برلم    1الكمبٌوتر ومستلزماته واعداد البرامج

 توصٌة بسٌطة

شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/عمل الرسومات المعمارٌة والهندسٌة  مجدى احمد دمحم حسن وشرٌكته ، -  214

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191131وفً تارٌخ  41779للمبانى ،  سبك لٌدها برلم   

ٌة والهندسٌة مجدى احمد عبد الواحد وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/عمل الرسومات المعمار -  215

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21191131وفً تارٌخ  41779للمبانى ،  سبك لٌدها برلم   

مجدى احمد دمحم حسن وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/عمل الرسومات المعمارٌة والهندسٌة  -  216

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131 وفً تارٌخ 41779للمبانى ،  سبك لٌدها برلم   

مجدى احمد عبد الواحد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح/عمل الرسومات المعمارٌة والهندسٌة  -  217

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131وفً تارٌخ  41779للمبانى ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / شركة مٌنا سمٌر عٌاد وشركاة مع بماء السمة التجارٌة كما هً ، شركة تضامن ،  سبك  -  1

 ر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤش21191116ٌوفً تارٌخ  68743لٌدها برلم   

تعدٌل االسم التجاري للشركة لٌصبح / شركة مٌنا سمٌر عٌاد وشركاة مع بماء السمة التجارٌة كما هً ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص21191116وفً تارٌخ  68743لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  53987تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / حسام دمحم الشافعى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  53987اٌمن دمحم الشافعً وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191111وفً تارٌخ  53987، سبك لٌدها برلم    1نعدل لٌصبح / الشافعى للتجارة والتورٌدات  -  3

 وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191111وفً تارٌخ  53987تعدٌل االسم التجاري الً دمحم سرور وشركاة ، سبك لٌدها برلم    -  4

 وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21191111وفً تارٌخ  72267رامز ٌوسؾ شولى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 شركة تضامن

وفً  72267لسمه التجارٌه كما هى ، سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / كرم واٌهاب سند اندروس مع بماء ا -  6

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن21191111تارٌخ 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  55592ٌحًٌ اسماعٌل عبد اللطٌؾ وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  7

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 21191113وفً تارٌخ  55592تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ رزق ابو زٌد اسماعٌل وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  8

 الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

, وصؾ تم تعدٌل الكٌان المانونى  21191113وفً تارٌخ  55592رزق ابو زٌد اسماعٌل وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  9

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم 21191113وفً تارٌخ  55592تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /سعٌد احمد ابراهٌم احمد وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  11

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21191113وفً تارٌخ  21711شركه اوالد ساٌح لناوى ، سبك لٌدها برلم    -  11

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 21191113وفً تارٌخ  21711تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اوالد ساٌح لناوى وشركاهم ، سبك لٌدها برلم    -  12

 الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

 61735فى محمود وشركاه مع بماء السمه التجارٌه كما هى ، سبك لٌدها برلم   تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / خالد عٌد عفٌ -  13

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة21191114وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21191114وفً تارٌخ  61735شركة رمٌح للسٌاحه ، سبك لٌدها برلم    -  14

 بسٌطةتوصٌة 

تم تعدٌل الكٌان 21191114وفً تارٌخ  61735تعدٌل اسم الشركه الى اٌمان فرج سلٌمان دمحم وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -  15

 المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

 61735لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / خالد عٌد عفٌفى محمود وشركاه مع بماء السمه التجارٌه كما هى ، سبك -  16

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن21191114وفً تارٌخ 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة 21191114وفً تارٌخ  61735شركة رمٌح للسٌاحه ، سبك لٌدها برلم    -  17

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان 21191114وفً تارٌخ  61735 وشركاها ، سبك لٌدها برلم   تعدٌل اسم الشركه الى اٌمان فرج سلٌمان دمحم -  18

 المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  68743شركه عادل مالن ؼبلاير وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  19

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  68219د وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   محمود على محمو -  21

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  57136اشرؾ خضر عثمان وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  21

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة 21191124وفً تارٌخ  57136لٌدها برلم   ابناء خضر عثمان ، سبك  -  22

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21191127وفً تارٌخ  43685رفعت دمحم مبارن وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  23

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة 21191127وفً تارٌخ  43685احمد حزٌن وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  24

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان 21191127وفً تارٌخ  43685تعدٌل االسم التجارى الى/ احمد حزٌن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  25

 المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 سمة   االسم وال  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجارى  53987توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح / حسام دمحم الشافعى وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  53987لممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا  21191111،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح / حسام دمحم الشافعى وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  72267توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  3

 لٌصبح / كرم واٌهاب سند اندروس مع بماء السمه التجارٌه كما هى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تعدٌل االسم التجارى  72267شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  4

 لٌصبح / كرم واٌهاب سند اندروس مع بماء السمه التجارٌه كما هى

الى: تعدٌل عنوان الشركة او  65183توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112،  فى تارٌخ :   -  5

 اسمها لٌصبح / شركه دمحم عباس وشركاه

الى: تعدٌل لتصبح / فاشون  73761توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  6

 -Fashion Distnict CIRA PHARMAشٌرا فارم   -دٌستركت 

الى: تعدٌل عنوان الشركة او  83345شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  7

 اسمهالٌصبح / رومانى مجدى عازر ابراهٌم وشركاه

تعدٌل اسم الشركة الى/  الى: 62257شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191117،  فى تارٌخ :   -  8

 دمحم صابر وشرٌكته

الى: تعدٌل االسم التجارى  65983توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  9

 لٌصبح/ شركة ولٌد دمحم ابراهٌم احمد وشرٌكٌه

الى: تعدٌل االسم التجارى  65983عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بت  21191113،  فى تارٌخ :   -  11

 لٌصبح/ شركة ولٌد دمحم ابراهٌم احمد وشرٌكٌه

الى: تعدٌل االسم التجارى  55592توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  11

 هلٌصبح /سعٌد احمد ابراهٌم احمد وشرٌكت

الى: تعدٌل االسم التجارى  55592توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  12

 لٌصبح /سعٌد احمد ابراهٌم احمد وشرٌكته

ٌل االسم التجارى الى: تعد 55592شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  13

 لٌصبح /سعٌد احمد ابراهٌم احمد وشرٌكته

الى: تعدٌل االسم التجارى  21711توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  14

 لٌصبح / اوالد ساٌح لناوى وشركاهم

الى: تعدٌل االسم التجارى  21711ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤش  21191113،  فى تارٌخ :   -  15

 لٌصبح / اوالد ساٌح لناوى وشركاهم

الى: تعدٌل االسم التجارى  83533توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  16

 وشركاإهالٌصبح /دعاء بسٌونى عبد الحكٌم عبد الحمٌد 

الى: تعدٌل االسم التجارى  61735توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  17

 لٌصبح / خالد عٌد عفٌفى محمود وشركاه مع بماء السمه التجارٌه كما هى

الى: تعدٌل االسم التجارى  61735الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم  21191114،  فى تارٌخ :   -  18

 لٌصبح / خالد عٌد عفٌفى محمود وشركاه مع بماء السمه التجارٌه كما هى

الى: تعدٌل االسم التجارى  61735توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  19

 ى محمود وشركاه مع بماء السمه التجارٌه كما هىلٌصبح / خالد عٌد عفٌف

الى: تعدٌل االسم التجارى  82561توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191115،  فى تارٌخ :   -  21

 لٌصبح/ امٌر صبرى عبدالعلٌم دمحم وشرٌكته مع بماء السمه التجارٌه كما هى دون تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تعدٌل االسم التجارى  31721توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121ارٌخ : ،  فى ت  -  21

 لٌصبح/ وائل البدرى وشرٌكته

الى: تعدٌل االسم التجارى  31721شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  22

 ل البدرى وشرٌكتهلٌصبح/ وائ

الى: تعدٌل االسم الى /  63472توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  23

 احمد دمحم اسبتان وشرٌكه

ل االسم التجارى الى: تعدٌ 58579شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  24

 لٌصبح/مدحت وحٌد وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  58579توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191121،  فى تارٌخ :   -  25

 لٌصبح/مدحت وحٌد وشرٌكه

الى: تعدٌل اسم الشركه   76298ٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم  21191123،  فى تارٌخ :   -  26

 لٌصبح / احمد نجٌب وشركاه مع بماء السمه التجارٌه كما هى

الى: تعدٌل االسم التجارى  82776توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191123،  فى تارٌخ :   -  27

 لٌصبح / نور الهدي دمحم وشرٌكتها

الى: تعدٌل االسم التجارى  82182توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191127ارٌخ : ،  فى ت  -  28

 لٌصبح/ عزت مصطفى صبحى وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  76164شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191128،  فى تارٌخ :   -  29

  دمحم عبدالحلٌم وشرٌكتهلٌصح / دمحم

الى: تعدٌل االسم التجارى  81841شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191128،  فى تارٌخ :   -  31

 لٌصبح/ احمد دمحم احمد حسن وشركاه مع بماء السمه التجارٌه كما هى دون تعدٌل

الى: تعدٌل اسم الشركة الى  62742ن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضام  21191129،  فى تارٌخ :   -  31

 / مجدى عبد المنعم ابراهٌم وشرٌكه

الى: تعدٌل اسم الشركة  74887شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191129،  فى تارٌخ :   -  32

 بماء السمة التجارٌة كما هىلٌصبح /جورج انور فكرى وشرٌكته مع 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    21191111ٌكلؾ السٌد اللواءالمهندس/ وائل مصطفى حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة ، تارٌخ :  -  1

 46768برلم   

ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل بدال من السٌد/ ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم ، تارٌخ :  -  2

 77439برلم       21191111

رم ، تارٌخ : ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل بدال من السٌد/ ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن ك -  3

 77439برلم       21191111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعٌٌن السٌد/ رافع فتحى حسن صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل بدال من السٌد/ ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم ،  -  4

 77439برلم       21191111تارٌخ : 

مستمل بدال من السٌد/ ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم ، تعٌٌن السٌد/ رافع فتحى حسن صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  5

 77439برلم       21191111تارٌخ : 

برلم       21191111، تارٌخ :  1لبول استمالة-ابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل -  6

77439 

برلم       21191111، تارٌخ :  1لبول استمالة-س ادارة  مستملابراهٌم دمحم دمحم حسنٌن كرم  شركة مساهمة  عضو مجل -  7

77439 

    21191111، تارٌخ :  1لبول استمالة-تعٌٌن السٌد/ رافع فتحى حسن صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل -  8

 77439برلم   

    21191111، تارٌخ :  1لبول استمالة-ملتعٌٌن السٌد/ رافع فتحى حسن صالح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مست -  9

 77439برلم   

حسام دمحم الشافعى احمد بدر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  11

 53987برلم       21191111

ح شرٌن متضامن ، تارٌخ : حسام دمحم الشافعى احمد بدر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصب -  11

 53987برلم       21191111

حسام دمحم الشافعى احمد بدر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  12

 53987برلم       21191111

رٌن متضامن ، تارٌخ : حسام دمحم الشافعى احمد بدر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح ش -  13

 53987برلم       21191111

حسام دمحم الشافعى احمد بدر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  14

 53987برلم       21191111

متضامن ، تارٌخ :  حسام دمحم الشافعى احمد بدر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن -  15

 53987برلم       21191111

برلم       21191111اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  16

53987 

برلم       21191111:  اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ -  17

53987 

برلم       21191111اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  18

53987 

برلم       21191111اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  19

53987 

حسام دمحم الشافعى احمد بدر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  21

 53987برلم       21191111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 83 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حسام دمحم الشافعى احمد بدر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  21

 53987م   برل    21191111

برلم       21191111اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  22

53987 

برلم       21191111اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  23

53987 

برلم       21191111اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  24

53987 

برلم       21191111اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  25

53987 

دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الً بند االدارة والتولٌع / للشرٌن المتضامن / محمود سٌد عبده  محمود سٌد عبده -  26

    21191111، تارٌخ :  1حك بٌع االصول الثابتة وبٌع السٌارات المملوكة للشركة واٌضا له فً ذلن كل الصالحٌات فً هذا الشؤن 

 44189برلم   

د بدر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند حسام دمحم الشافعى احم -  27

دمحم محمود زكً السٌد سرور للشركاء -اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر -االداره والتولٌع لتصبح /حسام دمحم الشافعى احمد بدر

 53987رلم   ب    21191111المتضامنٌن الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حسام دمحم الشافعى احمد بدر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند  -  28

دمحم محمود زكً السٌد سرور للشركاء -اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر -االداره والتولٌع لتصبح /حسام دمحم الشافعى احمد بدر

 53987برلم       21191111عٌن او منفردٌن ، تارٌخ : المتضامنٌن الثالثه مجتم

حسام دمحم الشافعى احمد بدر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند  -  29

دمحم محمود زكً السٌد سرور للشركاء -اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر -االداره والتولٌع لتصبح /حسام دمحم الشافعى احمد بدر

 53987برلم       21191111دٌن ، تارٌخ : المتضامنٌن الثالثه مجتمعٌن او منفر

حسام دمحم الشافعى احمد بدر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند  -  31

كاء دمحم محمود زكً السٌد سرور للشر-اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر -االداره والتولٌع لتصبح /حسام دمحم الشافعى احمد بدر

 53987برلم       21191111المتضامنٌن الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حسام دمحم الشافعى احمد بدر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند  -  31

دمحم محمود زكً السٌد سرور للشركاء -حمد بدر اٌمن دمحم الشافعً ا-االداره والتولٌع لتصبح /حسام دمحم الشافعى احمد بدر

 53987برلم       21191111المتضامنٌن الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حسام دمحم الشافعى احمد بدر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند  -  32

دمحم محمود زكً السٌد سرور للشركاء -اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر - الشافعى احمد بدراالداره والتولٌع لتصبح /حسام دمحم

 53987برلم       21191111المتضامنٌن الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع  اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند -  33

دمحم محمود زكً السٌد سرور للشركاء المتضامنٌن الثالثه -اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر -لتصبح /حسام دمحم الشافعى احمد بدر

 53987برلم       21191111مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

صبح شرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌ -  34

دمحم محمود زكً السٌد سرور للشركاء المتضامنٌن الثالثه -اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر -لتصبح /حسام دمحم الشافعى احمد بدر

 53987برلم       21191111مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  توص -  35

دمحم محمود زكً السٌد سرور للشركاء المتضامنٌن الثالثه -اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر -لتصبح /حسام دمحم الشافعى احمد بدر

 53987برلم       21191111مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع  -  36

دمحم محمود زكً السٌد سرور للشركاء المتضامنٌن الثالثه -اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر -لتصبح /حسام دمحم الشافعى احمد بدر

 53987برلم       21191111:  مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ

حسام دمحم الشافعى احمد بدر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند  -  37

دمحم محمود زكً السٌد سرور للشركاء -اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر -االداره والتولٌع لتصبح /حسام دمحم الشافعى احمد بدر

 53987برلم       21191111منٌن الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : المتضا

حسام دمحم الشافعى احمد بدر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند  -  38

 محمود زكً السٌد سرور للشركاء دمحم-اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر -االداره والتولٌع لتصبح /حسام دمحم الشافعى احمد بدر

 53987برلم       21191111المتضامنٌن الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع  -  39

دمحم محمود زكً السٌد سرور للشركاء المتضامنٌن الثالثه -اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر -درلتصبح /حسام دمحم الشافعى احمد ب

 53987برلم       21191111مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع -  41

دمحم محمود زكً السٌد سرور للشركاء المتضامنٌن الثالثه -اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر -لتصبح /حسام دمحم الشافعى احمد بدر

 53987برلم       21191111مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن  -  41

دمحم محمود زكً السٌد سرور للشركاء المتضامنٌن الثالثه -اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر -لتصبح /حسام دمحم الشافعى احمد بدر

 53987برلم       21191111مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تم تعدٌل صفته لٌصبح شرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر  شركة تضامن  تحمٌل   -  42

دمحم محمود زكً السٌد سرور للشركاء المتضامنٌن الثالثه -اٌمن دمحم الشافعً احمد بدر -لتصبح /حسام دمحم الشافعى احمد بدر

 53987برلم       21191111مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اٌوب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  كرم سند اندراوس -  43

 72267برلم       21191111

كرم سند اندراوس اٌوب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  44

 72267برلم       21191111

م سند اندراوس اٌوب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : كر -  45

 72267برلم       21191111

كرم سند اندراوس اٌوب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  46

 72267برلم       21191111

رامز ٌوسؾ شولى اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  47

 72267برلم       21191111

رامز ٌوسؾ شولى اندراوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  48

 72267برلم       21191111
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رامز ٌوسؾ شولى اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  49

 72267برلم       21191111

اته ، تارٌخ : رامز ٌوسؾ شولى اندراوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحم -  51

 72267برلم       21191111

 -كرم سند اندراوس اٌوب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االالداره والتولٌع لٌصبح / كرم سند اندراوس اٌوب -  51

ة والؽٌر اٌهاب سند اندراوس اٌوب مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌ

لتحمٌك اؼراض الشركة ولهم كذلن كافة السلطات والصالحٌات فى ادارة الشركة بما فى ذلن المٌام بكافة االعمال البنكٌة وذلن دون 

    21191111، تارٌخ :  1حك االلتراض او الرهن او التصرفات الناللة لملكٌة اى اصل من اصول المنشاة فٌكونوا مجتمعٌن فمط

 72267برلم   

 -كرم سند اندراوس اٌوب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االالداره والتولٌع لٌصبح / كرم سند اندراوس اٌوب -  52

اٌهاب سند اندراوس اٌوب مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة والؽٌر 

فة السلطات والصالحٌات فى ادارة الشركة بما فى ذلن المٌام بكافة االعمال البنكٌة وذلن دون لتحمٌك اؼراض الشركة ولهم كذلن كا

    21191111، تارٌخ :  1حك االلتراض او الرهن او التصرفات الناللة لملكٌة اى اصل من اصول المنشاة فٌكونوا مجتمعٌن فمط

 72267برلم   

 -رٌن متضامن  تعدٌل بند االالداره والتولٌع لٌصبح / كرم سند اندراوس اٌوبكرم سند اندراوس اٌوب  توصٌة بسٌطة  ش -  53

اٌهاب سند اندراوس اٌوب مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة والؽٌر 

ا فى ذلن المٌام بكافة االعمال البنكٌة وذلن دون لتحمٌك اؼراض الشركة ولهم كذلن كافة السلطات والصالحٌات فى ادارة الشركة بم

    21191111، تارٌخ :  1حك االلتراض او الرهن او التصرفات الناللة لملكٌة اى اصل من اصول المنشاة فٌكونوا مجتمعٌن فمط

 72267برلم   

 -لٌصبح / كرم سند اندراوس اٌوبكرم سند اندراوس اٌوب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االالداره والتولٌع  -  54

اٌهاب سند اندراوس اٌوب مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة والؽٌر 

ن دون لتحمٌك اؼراض الشركة ولهم كذلن كافة السلطات والصالحٌات فى ادارة الشركة بما فى ذلن المٌام بكافة االعمال البنكٌة وذل

    21191111، تارٌخ :  1حك االلتراض او الرهن او التصرفات الناللة لملكٌة اى اصل من اصول المنشاة فٌكونوا مجتمعٌن فمط

 72267برلم   

 -رامز ٌوسؾ شولى اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االالداره والتولٌع لٌصبح / كرم سند اندراوس اٌوب -  55

د اندراوس اٌوب مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة والؽٌر اٌهاب سن

لتحمٌك اؼراض الشركة ولهم كذلن كافة السلطات والصالحٌات فى ادارة الشركة بما فى ذلن المٌام بكافة االعمال البنكٌة وذلن دون 

    21191111، تارٌخ :  1الناللة لملكٌة اى اصل من اصول المنشاة فٌكونوا مجتمعٌن فمط حك االلتراض او الرهن او التصرفات

 72267برلم   

 -رامز ٌوسؾ شولى اندراوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االالداره والتولٌع لٌصبح / كرم سند اندراوس اٌوب -  56

فى ذلن حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة والؽٌر  اٌهاب سند اندراوس اٌوب مجتمعٌن او منفردٌن ولهما

لتحمٌك اؼراض الشركة ولهم كذلن كافة السلطات والصالحٌات فى ادارة الشركة بما فى ذلن المٌام بكافة االعمال البنكٌة وذلن دون 

    21191111، تارٌخ :  1فٌكونوا مجتمعٌن فمطحك االلتراض او الرهن او التصرفات الناللة لملكٌة اى اصل من اصول المنشاة 

 72267برلم   

 -رامز ٌوسؾ شولى اندراوس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االالداره والتولٌع لٌصبح / كرم سند اندراوس اٌوب -  57

ات الحكومٌة والرسمٌة والؽٌر اٌهاب سند اندراوس اٌوب مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجه

لتحمٌك اؼراض الشركة ولهم كذلن كافة السلطات والصالحٌات فى ادارة الشركة بما فى ذلن المٌام بكافة االعمال البنكٌة وذلن دون 

    21191111، تارٌخ :  1حك االلتراض او الرهن او التصرفات الناللة لملكٌة اى اصل من اصول المنشاة فٌكونوا مجتمعٌن فمط

 72267برلم   
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 -رامز ٌوسؾ شولى اندراوس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االالداره والتولٌع لٌصبح / كرم سند اندراوس اٌوب -  58

اٌهاب سند اندراوس اٌوب مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن حك تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والرسمٌة والؽٌر 

كافة السلطات والصالحٌات فى ادارة الشركة بما فى ذلن المٌام بكافة االعمال البنكٌة وذلن دون  لتحمٌك اؼراض الشركة ولهم كذلن

    21191111، تارٌخ :  1حك االلتراض او الرهن او التصرفات الناللة لملكٌة اى اصل من اصول المنشاة فٌكونوا مجتمعٌن فمط

 72267برلم   

 -ة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / دعاء دمحم حسٌن ابوشال منٌر دمحم منٌر دمحم اسماعٌل  توصٌ -  59

منٌر دمحم منٌر دمحم اسماعٌل مدٌر ؼٌر شرٌن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فى تمثٌل الشركه لانونا امام الؽٌر وامام 

سم الشركه ولصالحها بطرٌك فتح االعتمادات والتعامل لدى جمٌع المضاء ومباشرة كافة اعمالها ولها فى سبٌل ذلن االلتراض با

الجهات الحكومٌه والبنون والمصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ومصلحة الضرائب والهٌئات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه المصرٌه 

 76643برلم       21191112وكذلن لها الحك فى تمثٌل الشركه امام الجمارن والجهات ، تارٌخ : 

منٌر دمحم منٌر دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  المسئوله عن شئون االستٌراد والتحلٌص على البضائع فى  -  61

الجمارن وخالفه ولها فتح حسابات باسم الشركه فى البنون المصرٌه وؼٌر المصرٌة وبالجمله ما ٌراه مناسبا للصالح العام للشركه 

لتنازل لالصول الثابته وخاصة السٌارات للشرٌن المتضامن دعاء دمحم حسٌن ابوشال منفردة ولها داخل مصر وٌكون حك البٌع وا

اٌضا حك البٌع والشراء والتنازل عن المبٌعات والمشترٌات المحلٌه للنفس او للؽٌر كما لها الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما 

 76643برلم       21191112، تارٌخ :  1ذكر 

حمد دمحم دمحم دكروري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بنداالدارة لٌصبح / أحمد دمحم دمحم دكرورى منفردا وله فى سبٌل ا -  61

ذلن تحمٌك الشركه اوسع السلطات لى ذلن  وله تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه وجمٌع الجهات الحكومٌة 

ن والهئٌات والمإسسات وله  حك الرهن وااللتراض والتصرؾ وله حك توكٌل العٌر فى بعض مهامه وحك تمثٌل الشركه امام البنو

 44152برلم       21191113ومسئولٌاته لحسن سٌر العمل فى الشركه ، تارٌخ : 

منفردا وله فى سبٌل  احمد دمحم دمحم دكروري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بنداالدارة لٌصبح / أحمد دمحم دمحم دكرورى -  62

ذلن تحمٌك الشركه اوسع السلطات لى ذلن  وله تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه وجمٌع الجهات الحكومٌة 

وحك تمثٌل الشركه امام البنون والهئٌات والمإسسات وله  حك الرهن وااللتراض والتصرؾ وله حك توكٌل العٌر فى بعض مهامه 

 44152برلم       21191113ه لحسن سٌر العمل فى الشركه ، تارٌخ : ومسئولٌات

احمد دمحم دمحم دكروري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بنداالدارة لٌصبح / أحمد دمحم دمحم دكرورى منفردا وله فى سبٌل  -  63

لرسمٌه وؼٌر الرسمٌه وجمٌع الجهات الحكومٌة ذلن تحمٌك الشركه اوسع السلطات لى ذلن  وله تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات ا

وحك تمثٌل الشركه امام البنون والهئٌات والمإسسات وله  حك الرهن وااللتراض والتصرؾ وله حك توكٌل العٌر فى بعض مهامه 

 44152برلم       21191113ومسئولٌاته لحسن سٌر العمل فى الشركه ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بنداالدارة لٌصبح / أحمد دمحم دمحم دكرورى منفردا وله فى سبٌل احمد دمحم دمحم دكروري  تو -  64

ذلن تحمٌك الشركه اوسع السلطات لى ذلن  وله تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه وجمٌع الجهات الحكومٌة 

حك الرهن وااللتراض والتصرؾ وله حك توكٌل العٌر فى بعض مهامه   وحك تمثٌل الشركه امام البنون والهئٌات والمإسسات وله

 44152برلم       21191113ومسئولٌاته لحسن سٌر العمل فى الشركه ، تارٌخ : 

احمد دمحم دمحم دكروري  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بنداالدارة لٌصبح / أحمد دمحم دمحم دكرورى منفردا وله فى سبٌل  -  65

تحمٌك الشركه اوسع السلطات لى ذلن  وله تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه وجمٌع الجهات الحكومٌة ذلن 

وحك تمثٌل الشركه امام البنون والهئٌات والمإسسات وله  حك الرهن وااللتراض والتصرؾ وله حك توكٌل العٌر فى بعض مهامه 

 44152برلم       21191113كه ، تارٌخ : ومسئولٌاته لحسن سٌر العمل فى الشر

احمد دمحم دمحم دكروري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بنداالدارة لٌصبح / أحمد دمحم دمحم دكرورى منفردا وله فى سبٌل  -  66

ع الجهات الحكومٌة ذلن تحمٌك الشركه اوسع السلطات لى ذلن  وله تمثٌل الشركة امام جمٌع الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه وجمٌ

وحك تمثٌل الشركه امام البنون والهئٌات والمإسسات وله  حك الرهن وااللتراض والتصرؾ وله حك توكٌل العٌر فى بعض مهامه 

 44152برلم       21191113ومسئولٌاته لحسن سٌر العمل فى الشركه ، تارٌخ : 
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تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  رمانى مجدى عازر ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  67

رمانى مجدى عازر ابراهٌم الشركاء  -مرٌانه صبحى عبده بشته ؼبلاير -االداره والتولٌع لبصبح / لمر جمال بدر برسوم شنوده 

 83345برلم       21191113الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند رمانى مجدى عازر ابر -  68

رمانى مجدى عازر ابراهٌم الشركاء  -مرٌانه صبحى عبده بشته ؼبلاير -االداره والتولٌع لبصبح / لمر جمال بدر برسوم شنوده 

 83345برلم       21191113الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

    21191117دمحم صابر دمحم احمد  شركة تضامن  تحمٌل  خروج من الشركة واستالمها كافة حمولها ومستحماتها ، تارٌخ :  -  69

 62257برلم   

    21191117دمحم صابر دمحم احمد  شركة تضامن  تحمٌل  خروج من الشركة واستالمها كافة حمولها ومستحماتها ، تارٌخ :  -  71

 62257 برلم  

اسماء احمد عبد المجٌد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمها كافة حمولها ومستحماتها ، تارٌخ  -  71

 62257برلم       21191117: 

، تارٌخ اسماء احمد عبد المجٌد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمها كافة حمولها ومستحماتها  -  72

 62257برلم       21191117: 

وتعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / دمحم  -دمحم صابر دمحم احمد  شركة تضامن  تحمٌل  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن  -  73

او التوكٌل للؽٌر  صابر دمحم احمد منفردا وله كافة الحموق فى المٌام لجمٌع المهام المتعلمه بادارة الشركه وتمثٌلها وله حك تفوٌض

للمٌام بجمٌع االمور المتعلمه بادارة الشركه كما ٌحك له المٌام برهن او بٌع عمارات الشركه والحصول على المروض متى دعت 

 62257برلم       21191117الحاجه الى ذلن ، تارٌخ : 

وتعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / دمحم  -دمحم صابر دمحم احمد  شركة تضامن  تحمٌل  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن  -  74

صابر دمحم احمد منفردا وله كافة الحموق فى المٌام لجمٌع المهام المتعلمه بادارة الشركه وتمثٌلها وله حك تفوٌض او التوكٌل للؽٌر 

صول على المروض متى دعت للمٌام بجمٌع االمور المتعلمه بادارة الشركه كما ٌحك له المٌام برهن او بٌع عمارات الشركه والح

 62257برلم       21191117الحاجه الى ذلن ، تارٌخ : 

وتعدٌل حك االدارة  -اسماء احمد عبد المجٌد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن  -  75

المهام المتعلمه بادارة الشركه وتمثٌلها وله حك والتولٌع لتصبح / دمحم صابر دمحم احمد منفردا وله كافة الحموق فى المٌام لجمٌع 

تفوٌض او التوكٌل للؽٌر للمٌام بجمٌع االمور المتعلمه بادارة الشركه كما ٌحك له المٌام برهن او بٌع عمارات الشركه والحصول على 

 62257برلم       21191117المروض متى دعت الحاجه الى ذلن ، تارٌخ : 

وتعدٌل حك االدارة  -مجٌد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن اسماء احمد عبد ال -  76

والتولٌع لتصبح / دمحم صابر دمحم احمد منفردا وله كافة الحموق فى المٌام لجمٌع المهام المتعلمه بادارة الشركه وتمثٌلها وله حك 

ه بادارة الشركه كما ٌحك له المٌام برهن او بٌع عمارات الشركه والحصول على تفوٌض او التوكٌل للؽٌر للمٌام بجمٌع االمور المتعلم

 62257برلم       21191117المروض متى دعت الحاجه الى ذلن ، تارٌخ : 

 1سامح عبدالعاطً دمحم عبدالعاطً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  77

 71887برلم       21191118رٌخ : ، تا

 1سامح عبدالعاطً دمحم عبدالعاطً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  78

 71887برلم       21191118، تارٌخ : 

ح / لشركاء المتضامنٌن / سٌد عبد الرحمن حسن سٌد حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصب -  79

احمد سٌد حسن دمحم فمط مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه  -سعد سٌد حسن دمحم -رافت ابراهٌم حسن احمد -حسن سٌد حسن دمحم-احمد 

لحك فى فتح الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والهٌئات والشركات والمإسسات واالفراد بؽرض تٌسر اعمال الشركه ولهم اٌضا ا
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الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات فٌما عدا االلتراض اوالرهن من البنون للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن فمط وللشركاء 

 11826برلم       21191118المتضامنٌن مجتمعٌن فمط حك توكٌل البنون ، تارٌخ : 

اره والتولٌع لٌصبح / لشركاء المتضامنٌن / سٌد عبد الرحمن احمد حسن سٌد حسن دمحم  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االد -  81

احمد سٌد حسن دمحم فمط مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه  -سعد سٌد حسن دمحم -رافت ابراهٌم حسن احمد -حسن سٌد حسن دمحم-

لشركه ولهم اٌضا الحك فى فتح الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والهٌئات والشركات والمإسسات واالفراد بؽرض تٌسر اعمال ا

الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات فٌما عدا االلتراض اوالرهن من البنون للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن فمط وللشركاء 

 11826برلم       21191118المتضامنٌن مجتمعٌن فمط حك توكٌل البنون ، تارٌخ : 

ٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / لشركاء المتضامنٌن / سٌد عبد الرحمن حسن سٌد حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  تحم -  81

احمد سٌد حسن دمحم فمط مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه  -سعد سٌد حسن دمحم -رافت ابراهٌم حسن احمد -حسن سٌد حسن دمحم-احمد 

بؽرض تٌسر اعمال الشركه ولهم اٌضا الحك فى فتح  الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والهٌئات والشركات والمإسسات واالفراد

الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات فٌما عدا االلتراض اوالرهن من البنون للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن فمط وللشركاء 

 11826برلم       21191118المتضامنٌن مجتمعٌن فمط حك توكٌل البنون ، تارٌخ : 

شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / لشركاء المتضامنٌن / سٌد عبد الرحمن احمد   حسن سٌد حسن دمحم -  82

احمد سٌد حسن دمحم فمط مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه  -سعد سٌد حسن دمحم -رافت ابراهٌم حسن احمد -حسن سٌد حسن دمحم-

المإسسات واالفراد بؽرض تٌسر اعمال الشركه ولهم اٌضا الحك فى فتح الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والهٌئات والشركات و

الحسابات البنكٌه والتولٌع على الشٌكات فٌما عدا االلتراض اوالرهن من البنون للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن فمط وللشركاء 

 11826برلم       21191118المتضامنٌن مجتمعٌن فمط حك توكٌل البنون ، تارٌخ : 

حسن سٌد حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  فى كل او بعض ما ذكر اما فى حاله البٌع او التصرؾ فى اى اصل من اصول  -  83

 11826برلم       21191118الشركه ٌكون للجمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

او التصرؾ فى اى اصل من اصول حسن سٌد حسن دمحم  شركة تضامن  تحمٌل  فى كل او بعض ما ذكر اما فى حاله البٌع  -  84

 11826برلم       21191118الشركه ٌكون للجمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

حسن سٌد حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  فى كل او بعض ما ذكر اما فى حاله البٌع او التصرؾ فى اى اصل من اصول  -  85

 11826برلم       21191118الشركه ٌكون للجمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

حسن سٌد حسن دمحم  شركة تضامن  تحمٌل  فى كل او بعض ما ذكر اما فى حاله البٌع او التصرؾ فى اى اصل من اصول  -  86

 11826برلم       21191118الشركه ٌكون للجمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 64738برلم       21191118( ، تارٌخ :  1دمحم محمود خلٌل الطحان  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  للفرع رلم )  -  87

 64738برلم       21191118( ، تارٌخ :  1طارق عبدالسالم عبداللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  للفرع رلم )  -  88

 64738برلم       21191118( ، تارٌخ :  2ر فرع  للفرع رلم ) دمحم محمود خلٌل الطحان  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  89

 64738برلم       21191118( ، تارٌخ :  2طارق عبدالسالم عبداللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  للفرع رلم )  -  91

 51111شٌكات حتى مبلػ عزه عباس احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / حك التولٌع على ل -  91

خمسون الؾ جنٌها مصرٌا عزه عباس احمد منفرده مدٌر عام الشركه وما زاد عن ذلن ٌكون التولٌع مزدوجا لكل من ٌحٌى احمد 

 31138برلم       21191118شركاء موصٌن مذكورٌن  بالعمد للوفاه ، تارٌخ : 2دمحم عٌد وعزه عباس احمد كما تم خروج 

 51111مد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / حك التولٌع على لشٌكات حتى مبلػ عزه عباس اح -  92

خمسون الؾ جنٌها مصرٌا عزه عباس احمد منفرده مدٌر عام الشركه وما زاد عن ذلن ٌكون التولٌع مزدوجا لكل من ٌحٌى احمد 

 31138برلم       21191118مذكورٌن  بالعمد للوفاه ، تارٌخ : شركاء موصٌن 2دمحم عٌد وعزه عباس احمد كما تم خروج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 51111عزه عباس احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / حك التولٌع على لشٌكات حتى مبلػ  -  93

ع مزدوجا لكل من ٌحٌى احمد خمسون الؾ جنٌها مصرٌا عزه عباس احمد منفرده مدٌر عام الشركه وما زاد عن ذلن ٌكون التولٌ

 31138برلم       21191118شركاء موصٌن مذكورٌن  بالعمد للوفاه ، تارٌخ : 2دمحم عٌد وعزه عباس احمد كما تم خروج 

كرٌكور جورج ونٌس مٌكائٌلٌان  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  ٌضاؾ الى بند االداره والتولٌع كرٌكور جورج ونٌس مٌكائٌلٌان له  -  94

 6111برلم       21191118تراض والرهن منفردا ، تارٌخ : حك االل

،  1دمحم فرج عبدالعزٌز حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  95

 64413برلم       21191119تارٌخ : 

،  1تخارجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  محمود دمحم احمد دمحم موسً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم -  96

 64413برلم       21191119تارٌخ : 

،  1دمحم نصر الدٌن محمود صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  97

 64413برلم       21191119تارٌخ : 

،  1ن ؼلوش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته ولٌد دمحم دمحم حسٌ -  98

 64413برلم       21191119تارٌخ : 

دمحم فرج عبدالعزٌز حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء / السٌد / ولٌد دمحم دمحم  -  99

دمحم فرج عبدالعزٌز حسن والسٌد / محمود دمحم احمد دمحم موسً مجتمعٌن او منفردٌن حك تمثٌل الشركة امام  حسٌن ؼلوش والسٌد /

ضرائب المٌمة المضافة ( والهٌئة العامة  -مصلحة الشهر العماري والتوثٌك ومصلحة الضرائب المصرٌة ) الضرائب العامة 

الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والصناعٌٌن والعالمات التجارٌة للتؤمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة علً 

 64413برلم       21191119وبراءات االختراع والؽرؾ التجارٌة والسجل التجاري ، تارٌخ : 

ٌد / ولٌد دمحم دمحم محمود دمحم احمد دمحم موسً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء / الس -  111

حسٌن ؼلوش والسٌد / دمحم فرج عبدالعزٌز حسن والسٌد / محمود دمحم احمد دمحم موسً مجتمعٌن او منفردٌن حك تمثٌل الشركة امام 

ضرائب المٌمة المضافة ( والهٌئة العامة  -مصلحة الشهر العماري والتوثٌك ومصلحة الضرائب المصرٌة ) الضرائب العامة 

االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والصناعٌٌن والعالمات التجارٌة للتؤمٌنات 

 64413برلم       21191119وبراءات االختراع والؽرؾ التجارٌة والسجل التجاري ، تارٌخ : 

ل االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء / السٌد / ولٌد دمحم دمحم دمحم نصر الدٌن محمود صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌ -  111

حسٌن ؼلوش والسٌد / دمحم فرج عبدالعزٌز حسن والسٌد / محمود دمحم احمد دمحم موسً مجتمعٌن او منفردٌن حك تمثٌل الشركة امام 

مة المضافة ( والهٌئة العامة ضرائب المٌ -مصلحة الشهر العماري والتوثٌك ومصلحة الضرائب المصرٌة ) الضرائب العامة 

للتؤمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والصناعٌٌن والعالمات التجارٌة 

 64413برلم       21191119وبراءات االختراع والؽرؾ التجارٌة والسجل التجاري ، تارٌخ : 

ن ؼلوش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشركاء / السٌد / ولٌد دمحم دمحم ولٌد دمحم دمحم حسٌ -  112

حسٌن ؼلوش والسٌد / دمحم فرج عبدالعزٌز حسن والسٌد / محمود دمحم احمد دمحم موسً مجتمعٌن او منفردٌن حك تمثٌل الشركة امام 

ضرائب المٌمة المضافة ( والهٌئة العامة  -المصرٌة ) الضرائب العامة مصلحة الشهر العماري والتوثٌك ومصلحة الضرائب 

للتؤمٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات وسجل الوكالء التجارٌٌن والصناعٌٌن والعالمات التجارٌة 

 64413رلم   ب    21191119وبراءات االختراع والؽرؾ التجارٌة والسجل التجاري ، تارٌخ : 

دمحم فرج عبدالعزٌز حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وكذلن حك شراء كافة انواع السٌارات واالالت والمعدات  -  113

والخامات والمهمات واالراضً والعمارات والمنموالت بؤسم الشركة ولصالحها وفً استالم وتسلٌم المستندات الرسمٌة وؼٌر 

وللسٌد / ولٌد  -ومٌة وؼٌر الحكومٌة ولهم الحك فً تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر الرسمٌة من والً الجهات الحك

دمحم دمحم حسٌن ؼلوش منفردا حك بٌع كافة انواع السٌارات واالالت والمعدات والخامات والمهمات واالراضً والعمارات والمنموالت 

 64413برلم       21191119ح الحسابات ، تارٌخ : بؤسم الشركة ولصالحها وكذلن التعامل مع البنون وفت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

محمود دمحم احمد دمحم موسً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وكذلن حك شراء كافة انواع السٌارات واالالت والمعدات  -  114

سمٌة وؼٌر والخامات والمهمات واالراضً والعمارات والمنموالت بؤسم الشركة ولصالحها وفً استالم وتسلٌم المستندات الر

وللسٌد / ولٌد  -الرسمٌة من والً الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولهم الحك فً تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

دمحم دمحم حسٌن ؼلوش منفردا حك بٌع كافة انواع السٌارات واالالت والمعدات والخامات والمهمات واالراضً والعمارات والمنموالت 

 64413برلم       21191119ولصالحها وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات ، تارٌخ :  بؤسم الشركة

دمحم نصر الدٌن محمود صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وكذلن حك شراء كافة انواع السٌارات واالالت والمعدات  -  115

الحها وفً استالم وتسلٌم المستندات الرسمٌة وؼٌر والخامات والمهمات واالراضً والعمارات والمنموالت بؤسم الشركة ولص

وللسٌد / ولٌد  -الرسمٌة من والً الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولهم الحك فً تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

راضً والعمارات والمنموالت دمحم دمحم حسٌن ؼلوش منفردا حك بٌع كافة انواع السٌارات واالالت والمعدات والخامات والمهمات واال

 64413برلم       21191119بؤسم الشركة ولصالحها وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

ولٌد دمحم دمحم حسٌن ؼلوش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وكذلن حك شراء كافة انواع السٌارات واالالت والمعدات  -  116

والعمارات والمنموالت بؤسم الشركة ولصالحها وفً استالم وتسلٌم المستندات الرسمٌة وؼٌر والخامات والمهمات واالراضً 

وللسٌد / ولٌد  -الرسمٌة من والً الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولهم الحك فً تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

الت والمعدات والخامات والمهمات واالراضً والعمارات والمنموالت دمحم دمحم حسٌن ؼلوش منفردا حك بٌع كافة انواع السٌارات واال

 64413برلم       21191119بؤسم الشركة ولصالحها وكذلن التعامل مع البنون وفتح الحسابات ، تارٌخ : 

ولٌع علً دمحم فرج عبدالعزٌز حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بؤسم الشركة وسحب المبالػ الخاصة بالشركة والت -  117

 64413برلم       21191119، تارٌخ :  1الشٌكات وله الحك فً تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

محمود دمحم احمد دمحم موسً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بؤسم الشركة وسحب المبالػ الخاصة بالشركة والتولٌع علً  -  118

 64413برلم       21191119، تارٌخ :  1ؽٌر فً كل او بعض ما ذكر الشٌكات وله الحك فً تفوٌض او توكٌل ال

دمحم نصر الدٌن محمود صالح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بؤسم الشركة وسحب المبالػ الخاصة بالشركة والتولٌع علً  -  119

 64413برلم       21191119، تارٌخ :  1الشٌكات وله الحك فً تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

ولٌد دمحم دمحم حسٌن ؼلوش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بؤسم الشركة وسحب المبالػ الخاصة بالشركة والتولٌع علً  -  111

 64413برلم       21191119، تارٌخ :  1الشٌكات وله الحك فً تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر 

ؽاء التفوٌض الصادر لكل من السٌده المحاسبه / وفاء ولٌم وؼرٌس رئٌس المطاعات المالٌه شركة مساهمة  تحمٌل  ال  1 -  111

واالدارٌه والتجارٌه تولٌع اول والسٌد المحاسب/ دمحم فاٌز ابراهٌم رئٌس المطاع االدارى تولٌع ثان وذلن بالتولٌع نٌابة عن الشركة 

الموافمه  -ه فى جمٌع تعامالت الشركة مع البنون نظرا النهاء خدمتهم على عمود المروض والرهن والحصول على تسهٌالت ائتمانٌ

السٌد المهندس / حسٌن دمحم  -على تفوٌض كال من السٌد المحاسب / حمدى عبدالمجٌد احمد النجار رئٌس المطاع التجارى تولٌع ثان 

 65746برلم       21191119دٌن حسٌن ، تارٌخ : 

الؽاء التفوٌض الصادر لكل من السٌده المحاسبه / وفاء ولٌم وؼرٌس رئٌس المطاعات المالٌه  شركة مساهمة  تحمٌل   1 -  112

واالدارٌه والتجارٌه تولٌع اول والسٌد المحاسب/ دمحم فاٌز ابراهٌم رئٌس المطاع االدارى تولٌع ثان وذلن بالتولٌع نٌابة عن الشركة 

الموافمه  -انٌه فى جمٌع تعامالت الشركة مع البنون نظرا النهاء خدمتهم على عمود المروض والرهن والحصول على تسهٌالت ائتم

السٌد المهندس / حسٌن دمحم  -على تفوٌض كال من السٌد المحاسب / حمدى عبدالمجٌد احمد النجار رئٌس المطاع التجارى تولٌع ثان 

 65746برلم       21191119دٌن حسٌن ، تارٌخ : 

ٌل  رئٌس لطاع التنفٌذ تولٌع ثان وذلن بالتولٌع نٌابة عن الشركة على عمود المروض والرهن شركة مساهمة  تحم  1 -  113

والحصول على تسهٌالت ائتمانٌه وفى جمٌع تعامالت الشركة مع البنون على ان تكون التولٌعات اول وثان مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 65746برلم       21191119

لطاع التنفٌذ تولٌع ثان وذلن بالتولٌع نٌابة عن الشركة على عمود المروض والرهن  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس  1 -  114

والحصول على تسهٌالت ائتمانٌه وفى جمٌع تعامالت الشركة مع البنون على ان تكون التولٌعات اول وثان مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 65746برلم       21191119
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 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21191119س ادارة  ممثال عن شركة كونتكت لتمسٌط السٌارات ، تارٌخ : دمحم احمد فرج  شركة مساهمة  عضو مجل -  115

 83271برلم   

اٌمن الصاوى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كونتكت لتمسٌط السٌارات ، تارٌخ :  -  116

 83271برلم       21191119

احمد سعد عبداللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كونتكت لتمسٌط السٌارات ، تارٌخ :  -  117

 83271برلم       21191119

اسماعٌل احمد سمٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة كونتكت لتمسٌط السٌارات ، تارٌخ :  -  118

 83271برلم       21191119

عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركة كونتكت لتمسٌط السٌارات ،  -  119
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 83271برلم       21191119

ستثمار ، تارٌخ اٌمن الصاوى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌه الدولٌه للتجارة واال -  131

 83271برلم       21191119: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 92 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احمد سعد عبداللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌه الدولٌه للتجارة واالستثمار ، تارٌخ  -  132

 83271برلم       21191119: 

المصرٌه الدولٌه للتجارة واالستثمار ، تارٌخ : اسماعٌل احمد سمٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة  -  133

 83271برلم       21191119

عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن الشركة المصرٌه الدولٌه للتجارة  -  134

 83271برلم       21191119واالستثمار ، تارٌخ : 
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فى التعامل باسم الشركة امام البنون وفتح الحسابات والتعامل العمود بما فٌها العمود والمستندات الخاصة بشراء وبٌع االصول و

بالسحب واالٌداع والتولٌع على التحوٌالت والمدفوعات والشٌكات وعمود االلتراض والرهن باسم ونٌابة عن الشركة والتولٌع على 
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على ان تكون صالحٌات التولٌع عن الشركة كالتالى لكل من  -اٌمن الصاوى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  136

السادة/ عمرو دمحم لمعى وحازم عمرو موسى واٌمن الصاوى محمود منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها عل 

مستندات الخاصة بشراء وبٌع االصول وفى التعامل باسم الشركة امام البنون وفتح الحسابات والتعامل كافة العمود بما فٌها العمود وال

بالسحب واالٌداع والتولٌع على التحوٌالت والمدفوعات والشٌكات وعمود االلتراض والرهن باسم ونٌابة عن الشركة والتولٌع على 
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على ان تكون صالحٌات التولٌع عن الشركة كالتالى لكل من  -احمد سعد عبداللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  137

عل  السادة/ عمرو دمحم لمعى وحازم عمرو موسى واٌمن الصاوى محمود منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها

كافة العمود بما فٌها العمود والمستندات الخاصة بشراء وبٌع االصول وفى التعامل باسم الشركة امام البنون وفتح الحسابات والتعامل 

بالسحب واالٌداع والتولٌع على التحوٌالت والمدفوعات والشٌكات وعمود االلتراض والرهن باسم ونٌابة عن الشركة والتولٌع على 

 83271برلم       21191119ب ومذكرة المعلومات وعمود التحصٌل ، تارٌخ : نشرات االكتتا

على ان تكون صالحٌات التولٌع عن الشركة كالتالى لكل من  -اسماعٌل احمد سمٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  138

الدارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها عل  السادة/ عمرو دمحم لمعى وحازم عمرو موسى واٌمن الصاوى محمود منفردٌن اوسع السلطات

كافة العمود بما فٌها العمود والمستندات الخاصة بشراء وبٌع االصول وفى التعامل باسم الشركة امام البنون وفتح الحسابات والتعامل 

الشركة والتولٌع على  بالسحب واالٌداع والتولٌع على التحوٌالت والمدفوعات والشٌكات وعمود االلتراض والرهن باسم ونٌابة عن

 83271برلم       21191119نشرات االكتتاب ومذكرة المعلومات وعمود التحصٌل ، تارٌخ : 
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والتولٌع نٌابة عنها عل كافة العمود بما فٌها العمود والمستندات الخاصة بشراء وبٌع االصول وفى التعامل باسم الشركة امام البنون 

ات والشٌكات وعمود االلتراض والرهن باسم ونٌابة وفتح الحسابات والتعامل بالسحب واالٌداع والتولٌع على التحوٌالت والمدفوع

 83271برلم       21191119عن الشركة والتولٌع على نشرات االكتتاب ومذكرة المعلومات وعمود التحصٌل ، تارٌخ : 

اط الشركة دمحم احمد فرج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والحوالة وامناء الحفظ واى عمود او اجراءات لها عاللة بنش -  141

لكل من االستاذ/ احمد دمحم عبدالكرٌم او االستاذ/ دمحم سعٌد دمحم  -ولهم الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض السلطات الممنوحه 

تولٌع مجموعه  -ملٌون جنٌه مصرى  5ابونوارج صالحٌة التولٌع مع اى من المجموعه )أ( على اساس تولٌع مزدوج بحد الصى 

المجوعه )أ( االستاذ/ عبدهللا لناوى دمحم  -ملٌون جنٌه مصرى  3ه )ج( على اساس تولٌع مزدوج بحد الصى )أ( + تولٌع مجموع

 83271برلم       21191119المجموعه )ج( االستاذ/ اٌمن ماجد نصر على الكسار ، تارٌخ :  -دمحم لناوى 

امناء الحفظ واى عمود او اجراءات لها عاللة بنشاط اٌمن الصاوى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والحوالة و -  141

لكل من االستاذ/ احمد دمحم عبدالكرٌم او االستاذ/ دمحم سعٌد  -الشركة ولهم الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض السلطات الممنوحه 

تولٌع  -ون جنٌه مصرى ملٌ 5دمحم ابونوارج صالحٌة التولٌع مع اى من المجموعه )أ( على اساس تولٌع مزدوج بحد الصى 
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المجوعه )أ( االستاذ/ عبدهللا  -ملٌون جنٌه مصرى  3مجموعه )أ( + تولٌع مجموعه )ج( على اساس تولٌع مزدوج بحد الصى 

 83271برلم       21191119المجموعه )ج( االستاذ/ اٌمن ماجد نصر على الكسار ، تارٌخ :  -لناوى دمحم دمحم لناوى 

للطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والحوالة وامناء الحفظ واى عمود او اجراءات لها عاللة بنشاط احمد سعد عبدا -  142

لكل من االستاذ/ احمد دمحم عبدالكرٌم او االستاذ/ دمحم سعٌد  -الشركة ولهم الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض السلطات الممنوحه 

تولٌع  -ملٌون جنٌه مصرى  5مجموعه )أ( على اساس تولٌع مزدوج بحد الصى دمحم ابونوارج صالحٌة التولٌع مع اى من ال

المجوعه )أ( االستاذ/ عبدهللا  -ملٌون جنٌه مصرى  3مجموعه )أ( + تولٌع مجموعه )ج( على اساس تولٌع مزدوج بحد الصى 

 83271برلم       21191119 المجموعه )ج( االستاذ/ اٌمن ماجد نصر على الكسار ، تارٌخ : -لناوى دمحم دمحم لناوى 

اسماعٌل احمد سمٌر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والحوالة وامناء الحفظ واى عمود او اجراءات لها عاللة بنشاط  -  143

سعٌد لكل من االستاذ/ احمد دمحم عبدالكرٌم او االستاذ/ دمحم  -الشركة ولهم الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض السلطات الممنوحه 

تولٌع  -ملٌون جنٌه مصرى  5دمحم ابونوارج صالحٌة التولٌع مع اى من المجموعه )أ( على اساس تولٌع مزدوج بحد الصى 

المجوعه )أ( االستاذ/ عبدهللا  -ملٌون جنٌه مصرى  3مجموعه )أ( + تولٌع مجموعه )ج( على اساس تولٌع مزدوج بحد الصى 

 83271برلم       21191119( االستاذ/ اٌمن ماجد نصر على الكسار ، تارٌخ : المجموعه )ج -لناوى دمحم دمحم لناوى 

عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والحوالة وامناء الحفظ واى عمود او اجراءات لها  -  144

لكل من االستاذ/ احمد دمحم عبدالكرٌم او  -وحه عاللة بنشاط الشركة ولهم الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض السلطات الممن

ملٌون جنٌه  5االستاذ/ دمحم سعٌد دمحم ابونوارج صالحٌة التولٌع مع اى من المجموعه )أ( على اساس تولٌع مزدوج بحد الصى 

عه )أ( المجو -ملٌون جنٌه مصرى  3تولٌع مجموعه )أ( + تولٌع مجموعه )ج( على اساس تولٌع مزدوج بحد الصى  -مصرى 

برلم       21191119المجموعه )ج( االستاذ/ اٌمن ماجد نصر على الكسار ، تارٌخ :  -االستاذ/ عبدهللا لناوى دمحم دمحم لناوى 
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امن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله عبد هللا مجدى السٌد عبد العزٌز دمحم المالح  شركة تضامن  شرٌن متض -  154

 63751برلم       21191111ومستحماته ، تارٌخ : 

عبد هللا مجدى السٌد عبد العزٌز دمحم المالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله  -  155

 63751برلم       21191111ومستحماته ، تارٌخ : 

هللا مجدى السٌد عبد العزٌز دمحم المالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله عبد  -  156

 63751برلم       21191111ومستحماته ، تارٌخ : 

ما ك -خالد جوده عبدالعزٌز دمحم المالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن  -  157

 63751برلم       21191111تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول/ تامر حسن عبد العزٌز دمحم منفردا ، تارٌخ : 

كما  -خالد جوده عبدالعزٌز دمحم المالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن  -  158

 63751برلم       21191111تولٌع لٌصبح للشرٌن االول/ تامر حسن عبد العزٌز دمحم منفردا ، تارٌخ : تم تعدٌل بند االداره وال

كما  -خالد جوده عبدالعزٌز دمحم المالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن  -  159

 63751برلم       21191111امر حسن عبد العزٌز دمحم منفردا ، تارٌخ : تم تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول/ ت
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للرلابه على عمود الرهن وااللتراض والتسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات المستندٌه والتعامل مع مصلحة الجمارن والهٌئه العامه 

 65983برلم       21191113على الصادرات والواردات وكافة الجهات الحكومٌه باسم الشركه ولصالحها ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره والتولٌع  -ولٌد دمحم ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمامه كشرٌن متضامن بالشركة  -  194

حكومٌه للشرٌن المتضامن / ولٌد محمحد ابراهٌم احمد منفردا وله حك التعامل مع البنون عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات ال

والمصارؾ فى فتح وؼلك الحسابات والسجب واالٌداع على الشٌكات والكمبٌاالت واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتولٌع 

دٌه والتعامل مع مصلحة الجمارن والهٌئه العامه للرلابه على عمود الرهن وااللتراض والتسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات المستن

 65983برلم       21191113على الصادرات والواردات وكافة الجهات الحكومٌه باسم الشركه ولصالحها ، تارٌخ : 

داره تعدٌل حك اال -احمد دمحم عبد الونٌس زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمامه كشرٌن متضامن بالشركة  -  195

والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه للشرٌن المتضامن / ولٌد محمحد ابراهٌم احمد منفردا وله حك التعامل مع 

البنون والمصارؾ فى فتح وؼلك الحسابات والسجب واالٌداع على الشٌكات والكمبٌاالت واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

اللتراض والتسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات المستندٌه والتعامل مع مصلحة الجمارن والهٌئه العامه والتولٌع على عمود الرهن وا

 65983برلم       21191113للرلابه على الصادرات والواردات وكافة الجهات الحكومٌه باسم الشركه ولصالحها ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره  -شرٌن  انضمامه كشرٌن متضامن بالشركة  احمد دمحم عبد الونٌس زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  196

والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه للشرٌن المتضامن / ولٌد محمحد ابراهٌم احمد منفردا وله حك التعامل مع 

خطابات وشهادات الضمان  البنون والمصارؾ فى فتح وؼلك الحسابات والسجب واالٌداع على الشٌكات والكمبٌاالت واستصدار

والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض والتسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات المستندٌه والتعامل مع مصلحة الجمارن والهٌئه العامه 

 65983برلم       21191113للرلابه على الصادرات والواردات وكافة الجهات الحكومٌه باسم الشركه ولصالحها ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره  -احمد دمحم عبد الونٌس زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمامه كشرٌن متضامن بالشركة  -  197

والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه للشرٌن المتضامن / ولٌد محمحد ابراهٌم احمد منفردا وله حك التعامل مع 

والسجب واالٌداع على الشٌكات والكمبٌاالت واستصدار خطابات وشهادات الضمان البنون والمصارؾ فى فتح وؼلك الحسابات 

والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض والتسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات المستندٌه والتعامل مع مصلحة الجمارن والهٌئه العامه 

 65983برلم       21191113لصالحها ، تارٌخ : للرلابه على الصادرات والواردات وكافة الجهات الحكومٌه باسم الشركه و

تعدٌل حك االداره  -احمد دمحم عبد الونٌس زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمامه كشرٌن متضامن بالشركة  -  198

التعامل مع  والتولٌع عنها وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه للشرٌن المتضامن / ولٌد محمحد ابراهٌم احمد منفردا وله حك

البنون والمصارؾ فى فتح وؼلك الحسابات والسجب واالٌداع على الشٌكات والكمبٌاالت واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

والتولٌع على عمود الرهن وااللتراض والتسهٌالت االئتمانٌه واالعتمادات المستندٌه والتعامل مع مصلحة الجمارن والهٌئه العامه 

 65983برلم       21191113رات والواردات وكافة الجهات الحكومٌه باسم الشركه ولصالحها ، تارٌخ : للرلابه على الصاد

رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  199

 55592برلم       21191113ومستحماته ، تارٌخ : 

زٌد اسماعٌل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  رزق ابو -  211

 55592برلم       21191113ومستحماته ، تارٌخ : 

رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  211

 55592برلم       21191113خ : ومستحماته ، تارٌ

رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  212

 55592برلم       21191113ومستحماته ، تارٌخ : 

رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  213

 55592برلم       21191113ومستحماته ، تارٌخ : 

رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  214

 55592برلم       21191113ستحماته ، تارٌخ : وم
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سعٌد احمد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  215

 55592برلم       21191113

موله ومستحماته ، تارٌخ : سعٌد احمد ابراهٌم احمد  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه ح -  216

 55592برلم       21191113

سعٌد احمد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  217

 55592برلم       21191113

م كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : سعٌد احمد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستل -  218

 55592برلم       21191113

سعٌد احمد ابراهٌم احمد  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  219

 55592برلم       21191113

ه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : سعٌد احمد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشرك -  211

 55592برلم       21191113

سعٌد احمد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  211

 55592برلم       21191113

ن الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : سعٌد احمد ابراهٌم احمد  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج م -  212

 55592برلم       21191113

سعٌد احمد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  213

 55592برلم       21191113

م خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : سعٌد احمد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  ت -  214

 55592برلم       21191113

سعٌد احمد ابراهٌم احمد  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  215

 55592برلم       21191113

حمٌل  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : سعٌد احمد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  ت -  216

 55592برلم       21191113

رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  217

 55592برلم       21191113ومستحماته ، تارٌخ : 

اسماعٌل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله رزق ابو زٌد  -  218

 55592برلم       21191113ومستحماته ، تارٌخ : 

رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  219

 55592برلم       21191113ومستحماته ، تارٌخ : 

رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  221

 55592برلم       21191113ومستحماته ، تارٌخ : 

ركه واستلم كافه حموله رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الش -  221

 55592برلم       21191113ومستحماته ، تارٌخ : 
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رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  222
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ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  توص -  223
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اع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك ؼراض الشركة وله  حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌد

 55592برلم       21191113االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ : 

رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد  -  224

ام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ابراهٌم احمد منفردا وله حك تمثٌل الشركه ام

ؼراض الشركة وله  حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك 

 55592برلم       21191113االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ : 

اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد  رزق ابو زٌد -  225

ابراهٌم احمد منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا 

والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك  ؼراض الشركة وله  حك التعامل مع جمٌع البنون

 55592برلم       21191113االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ : 

رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد  -  226

وله حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ابراهٌم احمد منفردا 

ؼراض الشركة وله  حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك 

 55592برلم       21191113االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ : 

رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد  -  227

ابراهٌم احمد منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا 

لتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك ؼراض الشركة وله  حك ا

 55592برلم       21191113االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ : 

 رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد -  228

ابراهٌم احمد منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا 

ؼراض الشركة وله  حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك 

 55592برلم       21191113االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ : 

سعٌد احمد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد ابراهٌم احمد منفردا وله  -  229

حك حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ؼراض الشركة وله  

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ 

 55592برلم       21191113: 

نفردا وله سعٌد احمد ابراهٌم احمد  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد ابراهٌم احمد م -  231

حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ؼراض الشركة وله  حك 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ 

 55592م   برل    21191113: 

سعٌد احمد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد ابراهٌم احمد منفردا وله  -  231

حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ؼراض الشركة وله  حك 

مٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ التعامل مع ج

 55592برلم       21191113: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سعٌد احمد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد ابراهٌم احمد منفردا وله  -  232

حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ؼراض الشركة وله  حك 

والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ  التعامل مع جمٌع البنون

 55592برلم       21191113: 

سعٌد احمد ابراهٌم احمد  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد ابراهٌم احمد منفردا وله  -  233

امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ؼراض الشركة وله  حك  حك تمثٌل الشركه

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ 

 55592برلم       21191113: 

د ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد ابراهٌم احمد منفردا وله سعٌد احم -  234

حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ؼراض الشركة وله  حك 

ب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سح

 55592برلم       21191113: 

سعٌد احمد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد ابراهٌم احمد منفردا وله  -  235

امام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ؼراض الشركة وله  حك حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  و

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ 

 55592برلم       21191113: 

شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد ابراهٌم احمد منفردا وله   سعٌد احمد ابراهٌم احمد -  236

حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ؼراض الشركة وله  حك 

لحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح ا

 55592برلم       21191113: 

سعٌد احمد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد ابراهٌم احمد منفردا وله  -  237

ت وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ؼراض الشركة وله  حك حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجها

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ 

 55592برلم       21191113: 

تحمٌل  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد ابراهٌم احمد منفردا وله سعٌد احمد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة   -  238

حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ؼراض الشركة وله  حك 

مادات البنكٌه وحك االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعت

 55592برلم       21191113: 

سعٌد احمد ابراهٌم احمد  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد ابراهٌم احمد منفردا وله  -  239

طات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ؼراض الشركة وله  حك حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السل

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ 

 55592برلم       21191113: 

دا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد ابراهٌم احمد منفردا وله سعٌد احمد ابراهٌم احمد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بن -  241

حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ؼراض الشركة وله  حك 

حك االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه و

 55592برلم       21191113: 

رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد  -  241

السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ابراهٌم احمد منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة 

ؼراض الشركة وله  حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك 

 55592برلم       21191113االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شرٌن متخارج  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و  -  242

ابراهٌم احمد منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا 

واالعتمادات البنكٌه وحك ؼراض الشركة وله  حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات 

 55592برلم       21191113االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ : 

رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد  -  243

كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ابراهٌم احمد منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام 

ؼراض الشركة وله  حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك 

 55592برلم       21191113االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد   رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم -  244

ابراهٌم احمد منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا 

واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك  ؼراض الشركة وله  حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب

 55592برلم       21191113االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ : 

رزق ابو زٌد اسماعٌل ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد  -  245

كه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا ابراهٌم احمد منفردا وله حك تمثٌل الشر

ؼراض الشركة وله  حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك 

 55592برلم       21191113االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ : 

و زٌد اسماعٌل ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بندا االداره والتولٌع لٌصبح / سعٌد احمد رزق اب -  246

ابراهٌم احمد منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر  وامام كافة الجهات وله كافة السلطات و الصالحٌات فى تحمٌك اهداؾ وا 

لبنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌه وحك ؼراض الشركة وله  حك التعامل مع جمٌع ا

 55592برلم       21191113االلتراض و الرهن منفردا ، تارٌخ : 

    21191113سعٌد ساٌح لناوى عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  247

 21711برلم   

    21191113سعٌد ساٌح لناوى عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  248

 21711برلم   

    21191113سعٌد ساٌح لناوى عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  249

 21711برلم   

    21191113سعٌد ساٌح لناوى عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  251

 21711برلم   

 21711برلم       21191113حٌاه طارق دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  251

برلم       21191113م  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ : حٌاه طارق دمحم اد -  252

21711 

    21191113ساٌح لناوى عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  253

 21711برلم   

    21191113ٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ : ساٌح لناوى عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مد -  254

 21711برلم   

    21191113ساٌح لناوى عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  255

 21711برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 102 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21191113تخارج  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ : ساٌح لناوى عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن م -  256

 21711برلم   

 21711برلم       21191113حٌاه طارق دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  257

برلم       21191113، تارٌخ :  حٌاه طارق دمحم ادم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه -  258

21711 

برلم       21191113فاطمه ساٌح لناوى عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  259

21711 

برلم       21191113فاطمه ساٌح لناوى عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  261

21711 

برلم       21191113فاطمه ساٌح لناوى عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  261

21711 

برلم       21191113فاطمه ساٌح لناوى عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  262

21711 

    21191113سعٌد ساٌح لناوى عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  263

 21711برلم   

عٌد ساٌح لناوى عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ : س -  264

 21711برلم       21191113

    21191113سعٌد ساٌح لناوى عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  265

 21711برلم   

ٌد ساٌح لناوى عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ : سع -  266

 21711برلم       21191113

برلم       21191113حٌاه طارق دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  267

21711 

برلم       21191113م  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ : حٌاه طارق دمحم اد -  268

21711 

    21191113ساٌح لناوى عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  269

 21711برلم   

    21191113مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ : ساٌح لناوى عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة   -  271

 21711برلم   

    21191113ساٌح لناوى عبد الفتاح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  271

 21711برلم   

    21191113ٌن متخارج  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ : ساٌح لناوى عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  272

 21711برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 103 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191113حٌاه طارق دمحم ادم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  273
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    21191113ٌخ : فاطمه ساٌح لناوى عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تار -  276
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برلم       21191113فاطمه ساٌح لناوى عبدالفتاح  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  277

21711 

    21191113فاطمه ساٌح لناوى عبدالفتاح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركه للوفاه ، تارٌخ :  -  278
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 61735برلم       21191114ن وكافه صور التعامل ، تارٌخ : واصدار خطابات وشهادات الضما

خالد عٌد عفٌفى محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  414

زه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم دمحم كمال ابو رواش حم-دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

 الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

خالد عٌد عفٌفى محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  415

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -لحمٌد دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد ا -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

ى الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع عل

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

خالد عٌد عفٌفى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  416

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -محمود االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

ؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصار

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

خالد عٌد عفٌفى محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  417

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -لتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محموداالداره وا

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

تعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات الخاص بكافه اشكالهم وكذلن ال

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن / كما تم تعدٌل بند دمحم كمال ابو رواش حمزه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضام -  418

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

اع الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمط

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  دمحم كمال ابو رواش حمزه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم -  419

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

مطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وال

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

ه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند دمحم كمال ابو رواش حمز -  421

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

جهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع ال

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

دمحم كمال ابو رواش حمزه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  421

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

لشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الحك فى التعامل باسم ا

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 61735برلم       21191114تارٌخ : واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، 

دمحم كمال ابو رواش حمزه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  422

ٌن ولهم دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفرد-دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 61735برلم       21191114ات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : واصدار خطابات وشهاد

دمحم كمال ابو رواش حمزه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  423

ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم دمحم كمال -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

لك الحسابات الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼ

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

دمحم كمال ابو رواش حمزه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  424

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد دمحم  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

اع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌد

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

دمحم كمال ابو رواش حمزه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  425

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -ح /خالد عٌد عفٌفى محموداالداره والتولٌع لٌصب

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

ٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جم

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدٌل بند دمحم كمال ابو رواش حمزه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم  -  426

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

افه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات الخاص بك

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

لى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام ا -  427

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

م ولطاع االعمال والمطاع الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العا

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  شركة  -  428

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

ومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحك

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  429

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

من اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الحك فى التعامل باسم الشركه وض

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  431

م دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن وله-دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 61735برلم       21191114مان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : واصدار خطابات وشهادات الض

دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  431

اش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم دمحم كمال ابو رو-دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

سابات الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الح

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  432

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -سٌؾ عبد الحمٌد دمحم ؼنٌم  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

لتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وا

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

خالد عٌد عفٌفى محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  433

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -عٌد عفٌفى محمود االداره والتولٌع لٌصبح /خالد

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

ون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البن

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

خالد عٌد عفٌفى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  434

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -الداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمودا

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات  الخاص بكافه اشكالهم

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

خالد عٌد عفٌفى محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  435

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع  الحك فى التعامل باسم الشركه

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 61735برلم       21191114:  واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ

دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  436

ولهم دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن -دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 61735برلم       21191114الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : واصدار خطابات وشهادات 

دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  437

رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  دمحم كمال ابو-دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

الحسابات الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك 

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمام الى الشركه كشرٌن متضامن / كما تم تعدٌل بند  -  438

دمحم كمال ابو رواش حمزه  مجتمعٌن او منفردٌن ولهم -ٌم سٌؾ عبد الحمٌد دمحم ؼن -االداره والتولٌع لٌصبح /خالد عٌد عفٌفى محمود

الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات  الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع

 61735برلم       21191114واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل ، تارٌخ : 

خالد عٌد عفٌفى محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  439

على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع 

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

فٌفى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن خالد عٌد ع -  441

اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع 

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

خالد عٌد عفٌفى محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  441

والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى  اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن خالد عٌد عفٌفى محمود  توصٌة بسٌطة   -  442

اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

د مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حام

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

خالد عٌد عفٌفى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  443

كه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشر

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

ون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن خالد عٌد عفٌفى محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البن -  444

اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

احٌه والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الن

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

دمحم كمال ابو رواش حمزه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  445

ه واالراضى اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌ

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

باسم الشركه وضمن  دمحم كمال ابو رواش حمزه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن -  446

اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735برلم       21191114ٌخ : السٌاحٌه ، تار

دمحم كمال ابو رواش حمزه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  447

اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

ت ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه والسٌارا

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

دمحم كمال ابو رواش حمزه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  448

اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735رلم   ب    21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

دمحم كمال ابو رواش حمزه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  449

اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

وٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه والسٌارات ولهم حك توكٌل وتف

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

دمحم كمال ابو رواش حمزه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  451

ك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى اؼراضها وكذلن لهم ح

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

دمحم كمال ابو رواش حمزه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  451

اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه  والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

دمحم كمال ابو رواش حمزه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  452

الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود 

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حمزه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن دمحم كمال ابو رواش  -  453

اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء 

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  454

والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض 

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن   دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  شركة تضامن -  455

اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

امد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم ح

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  456

ول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الص

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

ع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  م -  457

اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

سئول من الناحٌه والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر م

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  458

تها العمارٌه واالراضى اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكا

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

مصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون وال -  459

اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735برلم       21191114لسٌاحٌه ، تارٌخ : ا

خالد عٌد عفٌفى محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  461

ى اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراض

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

وضمن  خالد عٌد عفٌفى محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه -  461

اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

خالد عٌد عفٌفى محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  462

اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه  والسٌارات ولهم حك توكٌل

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 117 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  463

لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى اؼراضها وكذلن 

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  464

اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى 

ى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر ف

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

دمحم ؼنٌم سٌؾ عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  465

على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع 

والسٌارات ولهم حك توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر مع بماء عالء الدٌن دمحم حامد مصطفى مدٌر مسئول من الناحٌه 

 61735برلم       21191114السٌاحٌه ، تارٌخ : 

 ؼازى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  وافمت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع على تجدٌد الثمه فى ٌاسر عزت دمحم -  466

برلم       21191114اعضاء مجلس االداره والتجدٌد لهم لمدة ثالث سنوات لادمه بنفس التشكٌل واالختصاصات ، تارٌخ : 

45419 

مجلس ادارة  وافمت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع على تجدٌد الثمه فى ٌاسر عزت دمحم ؼازى  شركة مساهمة  رئٌس  -  467

برلم       21191114اعضاء مجلس االداره والتجدٌد لهم لمدة ثالث سنوات لادمه بنفس التشكٌل واالختصاصات ، تارٌخ : 

45419 

عامه العادٌه باالجماع على تجدٌد الثمه فى ٌاسر عزت دمحم ؼازى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  وافمت الجمعٌه ال -  468

برلم       21191114اعضاء مجلس االداره والتجدٌد لهم لمدة ثالث سنوات لادمه بنفس التشكٌل واالختصاصات ، تارٌخ : 

45419 

دٌد الثمه فى ٌاسر عزت دمحم ؼازى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وافمت الجمعٌه العامه العادٌه باالجماع على تج -  469

برلم       21191114اعضاء مجلس االداره والتجدٌد لهم لمدة ثالث سنوات لادمه بنفس التشكٌل واالختصاصات ، تارٌخ : 

45419 

بشري نٌبه مٌخائٌل ٌوالٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ندبه  لشؽل وظٌفة مساعدرئٌس الشركة للعملٌات وعضو  -  471

 22515برلم       21191115خ : مجلس االدارة ، تارٌ

بشري نٌبه مٌخائٌل ٌوالٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ندبه  لشؽل وظٌفة مساعدرئٌس الشركة للعملٌات وعضو  -  471

 22515برلم       21191115مجلس االدارة ، تارٌخ : 

شؽل وظٌفة مساعدرئٌس الشركة للعملٌات وعضو عصام الدٌن فرٌد عبدالحلٌم اسماعٌل  شركة مساهمة  تحمٌل  ندبه  ل -  472

 22515برلم       21191115مجلس االدارة ، تارٌخ : 

عصام الدٌن فرٌد عبدالحلٌم اسماعٌل  شركة مساهمة  تحمٌل  ندبه  لشؽل وظٌفة مساعدرئٌس الشركة للعملٌات وعضو  -  473

 22515برلم       21191115مجلس االدارة ، تارٌخ : 

مى عبدالممصود جابر  شركة مساهمة  تحمٌل  ندبه  لشؽل وظٌفة مساعدرئٌس الشركة للعملٌات وعضو مجلس االدارة ، سا -  474

 22515برلم       21191115تارٌخ : 

سامى عبدالممصود جابر  شركة مساهمة  تحمٌل  ندبه  لشؽل وظٌفة مساعدرئٌس الشركة للعملٌات وعضو مجلس االدارة ،  -  475

 22515برلم       21191115تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 118 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بشري نٌبه مٌخائٌل ٌوالٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ندبه لشؽل وظٌفة مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة  -  476

 22515برلم       21191115وعضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

لشؽل وظٌفة مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة بشري نٌبه مٌخائٌل ٌوالٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ندبه  -  477

 22515برلم       21191115وعضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

عصام الدٌن فرٌد عبدالحلٌم اسماعٌل  شركة مساهمة  تحمٌل  ندبه لشؽل وظٌفة مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة  -  478

 22515برلم       21191115وعضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

عصام الدٌن فرٌد عبدالحلٌم اسماعٌل  شركة مساهمة  تحمٌل  ندبه لشؽل وظٌفة مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة  -  479

 22515برلم       21191115وعضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

ون المالٌة وعضو مجلس سامى عبدالممصود جابر  شركة مساهمة  تحمٌل  ندبه لشؽل وظٌفة مساعد رئٌس الشركة للشئ -  481

 22515برلم       21191115االدارة ، تارٌخ : 

سامى عبدالممصود جابر  شركة مساهمة  تحمٌل  ندبه لشؽل وظٌفة مساعد رئٌس الشركة للشئون المالٌة وعضو مجلس  -  481

 22515برلم       21191115االدارة ، تارٌخ : 

همة  عضو مجلس ادارة  اعارته للعمل بشركة الواحة للبترول وتكلٌفة للمٌام بؤعمال بشري نٌبه مٌخائٌل ٌوالٌم  شركة مسا -  482

 22515برلم       21191115رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

بؤعمال بشري نٌبه مٌخائٌل ٌوالٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعارته للعمل بشركة الواحة للبترول وتكلٌفة للمٌام  -  483

 22515برلم       21191115رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

عصام الدٌن فرٌد عبدالحلٌم اسماعٌل  شركة مساهمة  تحمٌل  اعارته للعمل بشركة الواحة للبترول وتكلٌفة للمٌام بؤعمال  -  484

 22515برلم       21191115رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

عصام الدٌن فرٌد عبدالحلٌم اسماعٌل  شركة مساهمة  تحمٌل  اعارته للعمل بشركة الواحة للبترول وتكلٌفة للمٌام بؤعمال  -  485

 22515برلم       21191115رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

كة الواحة للبترول وتكلٌفة للمٌام بؤعمال رئٌس مجلس سامى عبدالممصود جابر  شركة مساهمة  تحمٌل  اعارته للعمل بشر -  486

 22515برلم       21191115االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

سامى عبدالممصود جابر  شركة مساهمة  تحمٌل  اعارته للعمل بشركة الواحة للبترول وتكلٌفة للمٌام بؤعمال رئٌس مجلس  -  487

 22515برلم       21191115االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

اضافة السٌد/ ماهر عبدالمعطى الشامندى مدٌر ادارة  -احمد مصطفى دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  متفرغ  -  488

الحسابات بالمطاع المالى مع السادة الذٌن لهم حك التولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة المابضه كتولٌع ثان ، تارٌخ : 

 25951برلم       21191115

اضافة السٌد/ ماهر عبدالمعطى الشامندى مدٌر ادارة  -احمد مصطفى دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  متفرغ  -  489

الحسابات بالمطاع المالى مع السادة الذٌن لهم حك التولٌع على الشٌكات الصادرة من الشركة المابضه كتولٌع ثان ، تارٌخ : 

 25951لم   بر    21191115

برلم       21191116، تارٌخ :  1على دمحم الؽرٌب عبد الوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام العملٌات -  491

66623 

، تارٌخ :  1السٌد/سمٌر دمحم عبادى امبابى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومدٌر عام العملٌات -  491

 66623 برلم      21191116



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 119 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21191116، تارٌخ :  1سعٌد عبد المنعم عبد المجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام العملٌات -  492

 66623برلم   

، تارٌخ :  1على دمحم الؽرٌب عبد الوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ -  493

 66623برلم       21191116

،  1السٌد/سمٌر دمحم عبادى امبابى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ -  494

 66623برلم       21191116تارٌخ : 

، تارٌخ :  1سعٌد عبد المنعم عبد المجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ -  495

 66623برلم       21191116

 15469برلم       21191116دمحم متولى همام متولى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر لفرع الجٌزة ، تارٌخ :  -  496

 15469برلم       21191116رائد امام ابراهٌم بٌومى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر لفرع الجٌزة ، تارٌخ :  -  497

 15469برلم       21191116احمد دمحم دمحم الجوجرى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر لفرع الجٌزة ، تارٌخ :  -  498

 15469برلم       21191116لفرع الجٌزة ، تارٌخ : احمد دمحم عبدهللا شماو  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر  -  499

 15469برلم       21191116ابراهٌم دمحم كلٌب السبكى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر لفرع الجٌزة ، تارٌخ :  -  511

 15469برلم       21191116دمحم متولى همام متولى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر لفرع الجٌزة ، تارٌخ :  -  511

 15469برلم       21191116رائد امام ابراهٌم بٌومى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر لفرع الجٌزة ، تارٌخ :  -  512

 15469برلم       21191116احمد دمحم دمحم الجوجرى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر لفرع الجٌزة ، تارٌخ :  -  513

 15469برلم       21191116مدٌر لفرع الجٌزة ، تارٌخ : احمد دمحم عبدهللا شماو  شركة مساهمة  تحمٌل   -  514

 15469برلم       21191116ابراهٌم دمحم كلٌب السبكى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر لفرع الجٌزة ، تارٌخ :  -  515

 15469برلم       21191116دمحم متولى همام متولى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌرا لفرع الجٌزة ، تارٌخ :  -  516

 15469برلم       21191116رائد امام ابراهٌم بٌومى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌرا لفرع الجٌزة ، تارٌخ :  -  517

 15469برلم       21191116احمد دمحم دمحم الجوجرى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌرا لفرع الجٌزة ، تارٌخ :  -  518

 15469برلم       21191116تحمٌل  مدٌرا لفرع الجٌزة ، تارٌخ :  احمد دمحم عبدهللا شماو  شركة مساهمة  -  519

 15469برلم       21191116ابراهٌم دمحم كلٌب السبكى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌرا لفرع الجٌزة ، تارٌخ :  -  511

 15469برلم       21191116دمحم متولى همام متولى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌرا لفرع بورسعٌد ، تارٌخ :  -  511

 15469برلم       21191116رائد امام ابراهٌم بٌومى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌرا لفرع بورسعٌد ، تارٌخ :  -  512

 15469برلم       21191116احمد دمحم دمحم الجوجرى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌرا لفرع بورسعٌد ، تارٌخ :  -  513

 15469برلم       21191116شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌرا لفرع بورسعٌد ، تارٌخ :  احمد دمحم عبدهللا شماو  -  514

 15469برلم       21191116ابراهٌم دمحم كلٌب السبكى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌرا لفرع بورسعٌد ، تارٌخ :  -  515



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 120 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191116منصورة ، تارٌخ : دمحم متولى همام متولى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر لفرع االسكندرٌة وال -  516

15469 

برلم       21191116رائد امام ابراهٌم بٌومى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر لفرع االسكندرٌة والمنصورة ، تارٌخ :  -  517

15469 

برلم       21191116احمد دمحم دمحم الجوجرى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر لفرع االسكندرٌة والمنصورة ، تارٌخ :  -  518

15469 

برلم       21191116احمد دمحم عبدهللا شماو  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر لفرع االسكندرٌة والمنصورة ، تارٌخ :  -  519

15469 

برلم       21191116ابراهٌم دمحم كلٌب السبكى  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر لفرع االسكندرٌة والمنصورة ، تارٌخ :  -  521

15469 

    21191116طارق فرٌد صبرى منصور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة منتدب ، تارٌخ :  -  521

 57279برلم   

    21191116عالء كمال الدٌن حسن الصوٌنى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة منتدب ، تارٌخ :  -  522

 57279برلم   

برلم       21191116ماجد السٌد احمد دمحم عزالدٌن  شركة مساهمة  تحمٌل  عضو مجلس ادارة منتدب ، تارٌخ :  -  523

57279 

 57279برلم       21191116طارق فرٌد صبرى منصور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  524

 57279برلم       21191116عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  عالء كمال الدٌن حسن الصوٌنى  شركة مساهمة  -  525

 57279برلم       21191116ماجد السٌد احمد دمحم عزالدٌن  شركة مساهمة  تحمٌل   ، تارٌخ :  -  526

ٌسرى ، ممدوح فوزى دمحم صالح  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌة السٌاحٌة بدال من دمحم دمحم زكرٌا  -  527

 19931برلم       21191116تارٌخ : 

ممدوح فوزى دمحم صالح  شركة تضامن  تحمٌل  تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌة السٌاحٌة بدال من دمحم دمحم زكرٌا ٌسرى ،  -  528

 19931برلم       21191116تارٌخ : 

ن الناحٌة السٌاحٌة بدال من دمحم دمحم زكرٌا ٌسرى ، ممدوح فوزى دمحم صالح  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعٌنه مدٌر مسئول م -  529

 19931برلم       21191116تارٌخ : 

ممدوح فوزى دمحم صالح  شركة تضامن  تحمٌل  تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌة السٌاحٌة بدال من دمحم دمحم زكرٌا ٌسرى ،  -  531

 19931برلم       21191116تارٌخ : 

الح  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌة السٌاحٌة بدال من دمحم دمحم زكرٌا ٌسرى ، ممدوح فوزى دمحم ص -  531

 19931برلم       21191116تارٌخ : 

ممدوح فوزى دمحم صالح  شركة تضامن  تحمٌل  تعٌنه مدٌر مسئول من الناحٌة السٌاحٌة بدال من دمحم دمحم زكرٌا ٌسرى ،  -  532

 19931برلم       21191116تارٌخ : 

سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  تحمٌل  تكلٌفة للمٌام بؤعمال وظٌفة رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ  -  533

 4448برلم       21191116: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الستكشاؾ وعضو سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  تحمٌل  تعٌنه فى وظٌفة مساعد رئٌس الشركة ل -  534

 47848برلم       21191116، تارٌخ :  1بمجلس االدارة بشركة خالده للبترول 

على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  تحمٌل  تعٌنه فى وظٌفة مساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ وعضو بمجلس  -  535

 47848برلم       21191116، تارٌخ :  1االدارة بشركة خالده للبترول 

سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  تحمٌل  تعٌنه فى وظٌفة مساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ وعضو بمجلس  -  536

 47848برلم       21191116، تارٌخ :  1االدارة بشركة خالده للبترول 

عضو بمجلس االدارة بشركة خالده سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  تحمٌل  تعٌٌنه مدٌر عام العملٌات و -  537

 47848برلم       21191116، تارٌخ :  1للبترول 

على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  تحمٌل  تعٌٌنه مدٌر عام العملٌات وعضو بمجلس االدارة بشركة خالده  -  538

 47848برلم       21191116، تارٌخ :  1للبترول 

 1ارن  شركة مساهمة  تحمٌل  تعٌٌنه مدٌر عام العملٌات وعضو بمجلس االدارة بشركة خالده للبترول سمٌر دمحم عبادى امب -  539

 47848برلم       21191116، تارٌخ : 

سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  تحمٌل  تعٌٌنه خبٌر بمستوى مساعد رئٌس بشركة خالدة للبترول ورئٌس  -  541

 47848برلم       21191116، تارٌخ :  1ضو المنتدب للشركة مجلس اردارة والع

على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  تحمٌل  تعٌٌنه خبٌر بمستوى مساعد رئٌس بشركة خالدة للبترول ورئٌس  -  541

 47848برلم       21191116، تارٌخ :  1مجلس اردارة والعضو المنتدب للشركة 

دى امبارن  شركة مساهمة  تحمٌل  تعٌٌنه خبٌر بمستوى مساعد رئٌس بشركة خالدة للبترول ورئٌس مجلس سمٌر دمحم عبا -  542

 47848برلم       21191116، تارٌخ :  1اردارة والعضو المنتدب للشركة 

، تارٌخ :  1 دٌنا دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة واستالم كافة حمولها ومستحماتها -  543

 38275برلم       21191116

،  1عادل مالن ؼبلاير اسعد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  544

 68743برلم       21191116تارٌخ : 

،  1ع استالم كافة حمولة ومستحماته عادل مالن ؼبلاير اسعد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة م -  545

 68743برلم       21191116تارٌخ : 

،  1مٌنا سمٌر عٌاد اندرواس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  546

 68743برلم       21191116تارٌخ : 

،  1ٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته مٌنا سمٌر عٌاد اندرواس  توصٌة بسٌطة  مد -  547

 68743برلم       21191116تارٌخ : 

تعدٌل  -عادل مالن ؼبلاير اسعد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بعمد التعدٌل  -  548

مٌنا سمٌر عٌاد منفردا كما ٌحك له منفردا  حك االلتراض من البنون ورهن وبٌع  حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌصبح / للشرٌن

اصول واموال وممتلكات الشركه ضمانا وتامٌنا لسداد هذه المروض والتولٌع علً عمود البٌع امام الشهر العماري وله الحك فً 

 68743برلم       21191116، تارٌخ :  1تفوٌض الؽٌر فً كا او بعض ما ذكر 

تعدٌل  -عادل مالن ؼبلاير اسعد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بعمد التعدٌل  -  549

حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌصبح / للشرٌن مٌنا سمٌر عٌاد منفردا كما ٌحك له منفردا  حك االلتراض من البنون ورهن وبٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لشركه ضمانا وتامٌنا لسداد هذه المروض والتولٌع علً عمود البٌع امام الشهر العماري وله الحك فً اصول واموال وممتلكات ا

 68743برلم       21191116، تارٌخ :  1تفوٌض الؽٌر فً كا او بعض ما ذكر 

تعدٌل  -عمد التعدٌل مٌنا سمٌر عٌاد اندرواس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم ب -  551

حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌصبح / للشرٌن مٌنا سمٌر عٌاد منفردا كما ٌحك له منفردا  حك االلتراض من البنون ورهن وبٌع 

اصول واموال وممتلكات الشركه ضمانا وتامٌنا لسداد هذه المروض والتولٌع علً عمود البٌع امام الشهر العماري وله الحك فً 

 68743برلم       21191116، تارٌخ :  1ض الؽٌر فً كا او بعض ما ذكر تفوٌ

 -مٌنا سمٌر عٌاد اندرواس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول اثنٌن شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بعمد التعدٌل  -  551

تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌصبح / للشرٌن مٌنا سمٌر عٌاد منفردا كما ٌحك له منفردا  حك االلتراض من البنون 

لشركه ضمانا وتامٌنا لسداد هذه المروض والتولٌع علً عمود البٌع امام الشهر العماري وله ورهن وبٌع اصول واموال وممتلكات ا

 68743برلم       21191116، تارٌخ :  1الحك فً تفوٌض الؽٌر فً كا او بعض ما ذكر 

 2122ث سنوات حتً عام إبراهٌم دمحم رشاد دمحم فرٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة أخري ثال -  552

 15469برلم       21191117، تارٌخ : 

،  2122رائد إمام إبراهٌم بٌومً  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة أخري ثالث سنوات حتً عام  -  553

 15469برلم       21191117تارٌخ : 

،  2122تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة أخري ثالث سنوات حتً عام دمحم متولً همام متولً  شركة مساهمة  مدٌر فرع   -  554

 15469برلم       21191117تارٌخ : 

 2122إبراهٌم دمحم رشاد دمحم فرٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة أخري ثالث سنوات حتً عام  -  555

 15469برلم       21191117، تارٌخ : 

 كامل عبد المهدي  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة أخري ثالث سنوات حتً عام حسام دمحم -  556

 15469برلم       21191117، تارٌخ :  2122

، تارٌخ :  2122أحمد دمحم عبد هللا  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة أخري ثالث سنوات حتً عام  -  557

 15469برلم       21191117

حسام دمحم كامل عبد المهدي  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة أخري ثالث سنوات حتً عام  -  558

 15469برلم       21191117، تارٌخ :  2122

،  2122ري ثالث سنوات حتً عام رائد إمام إبراهٌم بٌومً  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة أخ -  559

 15469برلم       21191117تارٌخ : 

 2122إبراهٌم دمحم رشاد دمحم فرٌد  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة أخري ثالث سنوات حتً عام  -  561

 15469برلم       21191117، تارٌخ : 

،  2122س ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة أخري ثالث سنوات حتً عام احمد احمد شبل  شركة مساهمة  رئٌس مجل -  561

 15469برلم       21191117تارٌخ : 

ٌحً عبد المادر محمود عبد المادر  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة أخري ثالث سنوات حتً عام  -  562

 15469برلم       21191117، تارٌخ :  2122

حسام دمحم كامل عبد المهدي  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تجدٌد مدة مجلس االدارة لمدة أخري ثالث سنوات حتً عام  -  563

 15469برلم       21191117، تارٌخ :  2122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

خ : سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ ، تارٌ -  564

 45644برلم       21191117

سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ ، تارٌخ :  -  565

 45644برلم       21191117

رٌخ : على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ ، تا -  566

 45644برلم       21191117

    21191117سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  567

 45644برلم   

برلم       21191117سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  568

45644 

برلم       21191117على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  569

45644 

تكلٌؾ السٌد المهندس/ سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومساعد رئٌس الشركة  -  571

 57898برلم       21191117كشاؾ ، تارٌخ : لالست

ترلٌة السٌد/ على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ ، تارٌخ  -  571

 57898برلم       21191117: 

لس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة نمل السٌد المهندس/ سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مج -  572

 57898برلم       21191117لالستكشاؾ ، تارٌخ : 

تكلٌؾ السٌد المهندس/ سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومدٌر عام العملٌات ،  -  573

 57898برلم       21191117تارٌخ : 

    21191117عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  ترلٌة السٌد/ على دمحم الؽرٌب -  574

 57898برلم   

نمل السٌد المهندس/ سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  575

 57898برلم       21191117

لى دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ ، تارٌخ ترلٌة السٌد/ ع -  576

 39312برلم       21191117: 

تكلٌؾ السٌد المهندس/ سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومساعد رئٌس الشركة  -  577

 39312برلم       21191117لالستكشاؾ ، تارٌخ : 

نمل السٌد المهندس/ سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة  -  578

 39312برلم       21191117لالستكشاؾ ، تارٌخ : 

    21191117العملٌات ، تارٌخ : ترلٌة السٌد/ على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام  -  579

 39312برلم   

تكلٌؾ السٌد المهندس/ سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومدٌر عام العملٌات ،  -  581

 39312برلم       21191117تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نمل السٌد المهندس/ سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  581

 39312برلم       21191117

 13954برلم       21191117دومنٌكو مٌتزٌنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام الشئون المالٌه ، تارٌخ :  -  582

 13954برلم       21191117دومنٌكو مٌتزٌنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام الشئون المالٌه ، تارٌخ :  -  583

برلم       21191117حازم دمحم امٌن دمحم سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام الشئون المالٌه ، تارٌخ :  -  584

13954 

 13954برلم       21191117شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من نونزٌواندرٌا ، تارٌخ : دومنٌكو مٌتزٌنا   -  585

 13954برلم       21191117دومنٌكو مٌتزٌنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من نونزٌواندرٌا ، تارٌخ :  -  586

برلم       21191117بدال من نونزٌواندرٌا ، تارٌخ : حازم دمحم امٌن دمحم سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  587

13954 

 13954برلم       21191117دومنٌكو مٌتزٌنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من نونزٌو اندرٌا ، تارٌخ :  -  588

 13954برلم       21191117دومنٌكو مٌتزٌنا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من نونزٌو اندرٌا ، تارٌخ :  -  589

برلم       21191117حازم دمحم امٌن دمحم سالم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بدال من نونزٌو اندرٌا ، تارٌخ :  -  591

13954 

برلم       21191121منى دمحم الراوى الخطٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها الى موصٌة ، تارٌخ :  -  591

63472 

برلم       21191121منى دمحم الراوى الخطٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها الى موصٌة ، تارٌخ :  -  592

63472 

برلم       21191121منى دمحم الراوى الخطٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها الى موصٌة ، تارٌخ :  -  593

63472 

 63472برلم       21191121توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها الى موصٌة ، تارٌخ :   احمد دمحم اسبتان ابراهٌم -  594

 63472برلم       21191121احمد دمحم اسبتان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها الى موصٌة ، تارٌخ :  -  595

 63472برلم       21191121ى موصٌة ، تارٌخ : احمد دمحم اسبتان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفتها ال -  596

وتعدٌل االدارة والتولٌع  -منى دمحم الراوى الخطٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن  -  597

در عنه بعنوان لٌصبح / احمد دمحم اسبتان ابراهٌم منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان تكون االعمال التى تص

الشركه وضمن اؼراضها على انه فى حالة اجراء لروض او رهون او اجراء تعدٌالت جوهرٌة تكون باتفاق االطراؾ معا وٌحك 

للطرؾ االول توكٌل احد ؼٌرة الدارة الشركة وله الحك فى التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

 63472برلم       21191121ابات الضمان ، تارٌخ : الحسابات واصدار خط

وتعدٌل االدارة والتولٌع  -منى دمحم الراوى الخطٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن  -  598

ى تصدر عنه بعنوان لٌصبح / احمد دمحم اسبتان ابراهٌم منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان تكون االعمال الت

الشركه وضمن اؼراضها على انه فى حالة اجراء لروض او رهون او اجراء تعدٌالت جوهرٌة تكون باتفاق االطراؾ معا وٌحك 

للطرؾ االول توكٌل احد ؼٌرة الدارة الشركة وله الحك فى التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

 63472برلم       21191121ر خطابات الضمان ، تارٌخ : الحسابات واصدا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وتعدٌل االدارة والتولٌع  -منى دمحم الراوى الخطٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن  -  599

التى تصدر عنه بعنوان  لٌصبح / احمد دمحم اسبتان ابراهٌم منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان تكون االعمال

الشركه وضمن اؼراضها على انه فى حالة اجراء لروض او رهون او اجراء تعدٌالت جوهرٌة تكون باتفاق االطراؾ معا وٌحك 

للطرؾ االول توكٌل احد ؼٌرة الدارة الشركة وله الحك فى التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

 63472برلم       21191121اصدار خطابات الضمان ، تارٌخ : الحسابات و

وتعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح /  -احمد دمحم اسبتان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن  -  611

التى تصدر عنه بعنوان الشركه  احمد دمحم اسبتان ابراهٌم منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان تكون االعمال

وضمن اؼراضها على انه فى حالة اجراء لروض او رهون او اجراء تعدٌالت جوهرٌة تكون باتفاق االطراؾ معا وٌحك للطرؾ 

االول توكٌل احد ؼٌرة الدارة الشركة وله الحك فى التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

 63472برلم       21191121اصدار خطابات الضمان ، تارٌخ : الحسابات و

 

وتعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح /  -احمد دمحم اسبتان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن  -  611

ل التى تصدر عنه بعنوان الشركه احمد دمحم اسبتان ابراهٌم منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان تكون االعما

وضمن اؼراضها على انه فى حالة اجراء لروض او رهون او اجراء تعدٌالت جوهرٌة تكون باتفاق االطراؾ معا وٌحك للطرؾ 

االول توكٌل احد ؼٌرة الدارة الشركة وله الحك فى التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

 63472برلم       21191121واصدار خطابات الضمان ، تارٌخ : الحسابات 

 

وتعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح /  -احمد دمحم اسبتان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  دخول فى الشركة كشرٌن متضامن  -  612

ال التى تصدر عنه بعنوان الشركه احمد دمحم اسبتان ابراهٌم منفردا وله كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة على ان تكون االعم

وضمن اؼراضها على انه فى حالة اجراء لروض او رهون او اجراء تعدٌالت جوهرٌة تكون باتفاق االطراؾ معا وٌحك للطرؾ 

االول توكٌل احد ؼٌرة الدارة الشركة وله الحك فى التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

 63472برلم       21191121واصدار خطابات الضمان ، تارٌخ :  الحسابات

 

تكلٌؾ السٌد المهندس / سمٌر دمحم عبادي امبارن  شركة مساهمة  تحمٌل  شؽل وظٌفة مساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ  -  613

 45642برلم       21191121، تارٌخ :  1وعضوا بمجلس االدارة بشركة خالدة للبترول 

دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  تحمٌل  شؽل وظٌفة مساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ وعضوا بمجلس  علً -  614

 45642برلم       21191121، تارٌخ :  1االدارة بشركة خالدة للبترول 

عضوا بمجلس سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  تحمٌل  شؽل وظٌفة مساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ و -  615

 45642برلم       21191121، تارٌخ :  1االدارة بشركة خالدة للبترول 

تكلٌؾ السٌد المهندس / سمٌر دمحم عبادي امبارن  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بشركة  -  616

 45642برلم       21191121، تارٌخ :  1خالدة للبترول 

،  1لؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بشركة خالدة للبترول علً دمحم ا -  617

 45642برلم       21191121تارٌخ : 

،  1سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب بشركة خالدة للبترول  -  618

 45642برلم       21191121تارٌخ : 

تكلٌؾ السٌد المهندس / سمٌر دمحم عبادي امبارن  شركة مساهمة  تحمٌل  شؽل وظٌفة مدٌر عام العملٌات وعضوا بمجلس  -  619

 45642برلم       21191121، تارٌخ :  1االدارة بشركة خالدة للبترول 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

علً دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  تحمٌل  شؽل وظٌفة مدٌر عام العملٌات وعضوا بمجلس االدارة بشركة خالدة  -  611

 45642برلم       21191121، تارٌخ :  1للبترول 

االدارة بشركة  سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  تحمٌل  شؽل وظٌفة مدٌر عام العملٌات وعضوا بمجلس -  611

 45642برلم       21191121، تارٌخ :  1خالدة للبترول 

 21918برلم       21191121عبدهللا ابراهٌم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركة ، تارٌخ :  -  612

 21918برلم       21191121:  عبدهللا ابراهٌم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركة ، تارٌخ -  613

برلم       21191121مصطفى عادل حسٌن محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركة ، تارٌخ :  -  614

21918 

برلم       21191121مصطفى عادل حسٌن محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركة ، تارٌخ :  -  615

21918 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للطرؾ -بدهللا ابراهٌم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركة ع -  616

االول / عادل حسٌن محمود والطرؾ الثانى/ دمحم حسٌن محمود مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة 

الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم االلتراض من البنون ورهن وبٌع اموال بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم 

واصول الشركة تامٌنا وضمانا لسداد هذه المروض ولهم الحك فى التصرؾ فى الشراء والبٌع والتنازل عن اصول وممتلكات 

 21918برلم       21191121:  وسٌارات الشركة كما ٌحك لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات والمسئولٌات ، تارٌخ

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للطرؾ -عبدهللا ابراهٌم حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركة  -  617

االول / عادل حسٌن محمود والطرؾ الثانى/ دمحم حسٌن محمود مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة 

ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم االلتراض من البنون ورهن وبٌع اموال بشرط 

واصول الشركة تامٌنا وضمانا لسداد هذه المروض ولهم الحك فى التصرؾ فى الشراء والبٌع والتنازل عن اصول وممتلكات 

 21918برلم       21191121و بعض االختصاصات والمسئولٌات ، تارٌخ : وسٌارات الشركة كما ٌحك لهم توكٌل الؽٌر فى كل ا

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح -مصطفى عادل حسٌن محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركة  -  618

كافة السلطات لتحمٌك ؼرض  للطرؾ االول / عادل حسٌن محمود والطرؾ الثانى/ دمحم حسٌن محمود مجتمعٌن او منفردٌن ولهم

الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم االلتراض من البنون ورهن وبٌع 

اموال واصول الشركة تامٌنا وضمانا لسداد هذه المروض ولهم الحك فى التصرؾ فى الشراء والبٌع والتنازل عن اصول وممتلكات 

 21918برلم       21191121لشركة كما ٌحك لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات والمسئولٌات ، تارٌخ : وسٌارات ا

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح -مصطفى عادل حسٌن محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركة  -  619

 حسٌن محمود مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافة السلطات لتحمٌك ؼرض للطرؾ االول / عادل حسٌن محمود والطرؾ الثانى/ دمحم

الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم باسم الشركة وضمن اؼراضها كما ٌحك لهم االلتراض من البنون ورهن وبٌع 

ع والتنازل عن اصول وممتلكات اموال واصول الشركة تامٌنا وضمانا لسداد هذه المروض ولهم الحك فى التصرؾ فى الشراء والبٌ

 21918برلم       21191121وسٌارات الشركة كما ٌحك لهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات والمسئولٌات ، تارٌخ : 

برلم       21191121بدر عبد العزٌز حسٌن االحمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه ، تارٌخ :  -  621

31721 

برلم       21191121بدر عبد العزٌز حسٌن االحمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه ، تارٌخ :  -  621

31721 

برلم       21191121بدر عبد العزٌز حسٌن االحمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه ، تارٌخ :  -  622

31721 
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برلم       21191121بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه ، تارٌخ :  بدر عبد العزٌز حسٌن االحمر  توصٌة -  623

31721 

برلم       21191121بدر عبد العزٌز حسٌن االحمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه ، تارٌخ :  -  624

31721 

برلم       21191121ركه ، تارٌخ : بدر عبد العزٌز حسٌن االحمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه من الش -  625

31721 

برلم       21191121لمٌاء بدرعبدالعزٌز االحمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه ، تارٌخ :  -  626

31721 

برلم       21191121لمٌاء بدرعبدالعزٌز االحمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه ، تارٌخ :  -  627

31721 

برلم       21191121لمٌاء بدرعبدالعزٌز االحمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه ، تارٌخ :  -  628

31721 

برلم       21191121لمٌاء بدرعبدالعزٌز االحمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه ، تارٌخ :  -  629

31721 

برلم       21191121ر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه ، تارٌخ : لمٌاء بدرعبدالعزٌز االحم -  631

31721 

برلم       21191121لمٌاء بدرعبدالعزٌز االحمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه من الشركه ، تارٌخ :  -  631

31721 

برلم       21191121مامها بالشركة ، تارٌخ : بدر عبد العزٌز حسٌن االحمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انض -  632

31721 

برلم       21191121بدر عبد العزٌز حسٌن االحمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامها بالشركة ، تارٌخ :  -  633

31721 

برلم       21191121بدر عبد العزٌز حسٌن االحمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامها بالشركة ، تارٌخ :  -  634

31721 

برلم       21191121بدر عبد العزٌز حسٌن االحمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامها بالشركة ، تارٌخ :  -  635

31721 

برلم       21191121بدر عبد العزٌز حسٌن االحمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامها بالشركة ، تارٌخ :  -  636

31721 

برلم       21191121بدر عبد العزٌز حسٌن االحمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامها بالشركة ، تارٌخ :  -  637

31721 

برلم       21191121لمٌاء بدرعبدالعزٌز االحمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامها بالشركة ، تارٌخ :  -  638

31721 

برلم       21191121لمٌاء بدرعبدالعزٌز االحمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامها بالشركة ، تارٌخ :  -  639

31721 
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برلم       21191121لمٌاء بدرعبدالعزٌز االحمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامها بالشركة ، تارٌخ :  -  641

31721 

برلم       21191121الحمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامها بالشركة ، تارٌخ : لمٌاء بدرعبدالعزٌز ا -  641

31721 

برلم       21191121لمٌاء بدرعبدالعزٌز االحمر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامها بالشركة ، تارٌخ :  -  642

31721 

برلم       21191121ضامن  تم انضمامها بالشركة ، تارٌخ : لمٌاء بدرعبدالعزٌز االحمر  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  643

31721 

نمل السٌد المهندس/ سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة  -  644

 61129برلم       21191121لالستكشاؾ ، تارٌخ : 

مبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومساعد رئٌس الشركة تكلٌؾ السٌد المهندس/ سمٌر دمحم عبادى ا -  645

 61129برلم       21191121لالستكشاؾ ، تارٌخ : 

ترلٌة السٌد/ على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ ، تارٌخ  -  646

 61129برلم       21191121: 

نمل السٌد المهندس/ سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  647

 61129برلم       21191121

تكلٌؾ السٌد المهندس/ سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومدٌر عام العملٌات ،  -  648

 61129برلم       21191121: تارٌخ 

    21191121ترلٌة السٌد/ على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  649

 61129برلم   

ن مجتمعٌن او دمحم رمضان دمحم عمر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء المتضامنٌ -  651

منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والهٌئات والمإسسات والبنون وفى التعالد مع النفس والؽٌر وفى تؤسٌس عمود 

    21191121الشركات والتولٌع علٌها وتوثٌك كافة العمود وعمود االٌجار وتمثٌل الشركة امام مصلحة الشهر العمارى ، تارٌخ : 

 61697برلم   

دمحم رمضان دمحم عمر  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  651

منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والهٌئات والمإسسات والبنون وفى التعالد مع النفس والؽٌر وفى تؤسٌس عمود 

    21191121وتوثٌك كافة العمود وعمود االٌجار وتمثٌل الشركة امام مصلحة الشهر العمارى ، تارٌخ :  الشركات والتولٌع علٌها

 61697برلم   

دمحم رمضان دمحم عمر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او  -  652

لؽٌر حكومٌة والهٌئات والمإسسات والبنون وفى التعالد مع النفس والؽٌر وفى تؤسٌس عمود منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة وا

    21191121الشركات والتولٌع علٌها وتوثٌك كافة العمود وعمود االٌجار وتمثٌل الشركة امام مصلحة الشهر العمارى ، تارٌخ : 

 61697برلم   

ل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او دمحم رمضان دمحم عمر  شركة تضامن  تحمٌ -  653

منفردٌن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والهٌئات والمإسسات والبنون وفى التعالد مع النفس والؽٌر وفى تؤسٌس عمود 

    21191121مام مصلحة الشهر العمارى ، تارٌخ : الشركات والتولٌع علٌها وتوثٌك كافة العمود وعمود االٌجار وتمثٌل الشركة ا

 61697برلم   
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، تارٌخ :  1ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  خرج من الشركة و استالم كافه حموله ومستحماته  -  654

 58579برلم       21191121

، تارٌخ :  1كة و استالم كافه حموله ومستحماته ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  شركة تضامن  تحمٌل  خرج من الشر -  655

 58579برلم       21191121

، تارٌخ :  1ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  خرج من الشركة و استالم كافه حموله ومستحماته  -  656

 58579برلم       21191121

، تارٌخ :  1خرج من الشركة و استالم كافه حموله ومستحماته ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  شركة تضامن  تحمٌل   -  657

 58579برلم       21191121

، تارٌخ :  1ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  خرج من الشركة و استالم كافه حموله ومستحماته  -  658

 58579برلم       21191121

، تارٌخ :  1من  تحمٌل  خرج من الشركة و استالم كافه حموله ومستحماته ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  شركة تضا -  659

 58579برلم       21191121

، تارٌخ :  1ابراهٌم دمحم حسٌن السواح  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  خرج من الشركة و استالم كافه حموله ومستحماته  -  661

 58579برلم       21191121

، تارٌخ :  1ح  شركة تضامن  تحمٌل  خرج من الشركة و استالم كافه حموله ومستحماته ابراهٌم دمحم حسٌن السوا -  661

 58579برلم       21191121

ترلٌة السٌد/ على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ ، تارٌخ  -  662

 57897برلم       21191121: 

السٌد المهندس/ سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومساعد رئٌس الشركة تكلٌؾ  -  663

 57897برلم       21191121لالستكشاؾ ، تارٌخ : 

نمل السٌد المهندس/ سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة  -  664

 57897برلم       21191121اؾ ، تارٌخ : لالستكش

    21191121ترلٌة السٌد/ على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  665

 57897برلم   

تدب  ومدٌر عام العملٌات ، تكلٌؾ السٌد المهندس/ سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو من -  666

 57897برلم       21191121تارٌخ : 

نمل السٌد المهندس/ سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  667

 57897برلم       21191121

ٌاسر فٌصل سلٌم الحلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال شركه ثروه كابٌتال المابضه لالستثمارات المالٌه ش م  -  668

 82566برلم       21191121م ، تارٌخ : 

مالٌه ش حازم عمرو محمود موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال شركه ثروه كابٌتال المابضه لالستثمارات ال -  669

 82566برلم       21191121م م ، تارٌخ : 

عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال شركه ثروه كابٌتال المابضه لالستثمارات المالٌه ش م م ،  -  671

 82566برلم       21191121تارٌخ : 
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ال شركه ثروه كابٌتال المابضه لالستثمارات المالٌه ش م م ، اٌمن الصاوى محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممث -  671

 82566برلم       21191121تارٌخ : 

ٌاسر فٌصل سلٌم الحلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال شركه ثروه كابٌتال المابضه لالستثمارات المالٌه ش م  -  672

 82566برلم       21191121م ، تارٌخ : 

رو محمود موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال شركه ثروه كابٌتال المابضه لالستثمارات المالٌه ش حازم عم -  673

 82566برلم       21191121م م ، تارٌخ : 

عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال شركه ثروه كابٌتال المابضه لالستثمارات المالٌه ش م م ،  -  674

 82566برلم       21191121رٌخ : تا

اٌمن الصاوى محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال شركه ثروه كابٌتال المابضه لالستثمارات المالٌه ش م م ،  -  675

 82566برلم       21191121تارٌخ : 

ال شركه ثروه كابٌتال المابضه لالستثمار ٌاسر فٌصل سلٌم الحلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العضو المنتدب ممث -  676

 82566برلم       21191121المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

حازم عمرو محمود موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العضو المنتدب ممثال شركه ثروه كابٌتال المابضه  -  677

 82566برلم       21191121لالستثمار المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العضو المنتدب ممثال شركه ثروه كابٌتال المابضه لالستثمار  -  678

 82566برلم       21191121المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

ضه لالستثمار اٌمن الصاوى محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العضو المنتدب ممثال شركه ثروه كابٌتال الماب -  679

 82566برلم       21191121المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

ٌاسر فٌصل سلٌم الحلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرر المجلس تحدٌث صالحٌات التولٌع لتصبح كالتالى  /  -  681

الدارة الشركة والتولٌع نٌابة لكل من السادة عمرو دمحم لمعى وحازم عمرو موسى واٌمن الصاوى محمود منفردٌن اوسع السلطات 

عنها على كافة العمود بما فٌها العمود والمستندات الخاصة بشراء وبٌع االصول وفى التعامل بؤسم الشركة امام البنون وفتح 

الحسابات والتعامل بالسحب واالٌداع والتولٌع على التحوٌالت والمدفوعات والشٌكات واى عمود او اجراءات لها عاللة بنشاط 

 82566برلم       21191121الشركة ولهم الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض السلطات الممنوحة ، تارٌخ : 

حازم عمرو محمود موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرر المجلس تحدٌث صالحٌات التولٌع لتصبح كالتالى  /  -  681

الصاوى محمود منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتولٌع نٌابة لكل من السادة عمرو دمحم لمعى وحازم عمرو موسى واٌمن 

عنها على كافة العمود بما فٌها العمود والمستندات الخاصة بشراء وبٌع االصول وفى التعامل بؤسم الشركة امام البنون وفتح 

ى عمود او اجراءات لها عاللة بنشاط الحسابات والتعامل بالسحب واالٌداع والتولٌع على التحوٌالت والمدفوعات والشٌكات وا

 82566برلم       21191121الشركة ولهم الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض السلطات الممنوحة ، تارٌخ : 

عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرر المجلس تحدٌث صالحٌات التولٌع لتصبح كالتالى  / لكل من  -  682

دمحم لمعى وحازم عمرو موسى واٌمن الصاوى محمود منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها على  السادة عمرو

كافة العمود بما فٌها العمود والمستندات الخاصة بشراء وبٌع االصول وفى التعامل بؤسم الشركة امام البنون وفتح الحسابات والتعامل 

التحوٌالت والمدفوعات والشٌكات واى عمود او اجراءات لها عاللة بنشاط الشركة ولهم الحك فى  بالسحب واالٌداع والتولٌع على

 82566برلم       21191121تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض السلطات الممنوحة ، تارٌخ : 

بح كالتالى  / لكل اٌمن الصاوى محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرر المجلس تحدٌث صالحٌات التولٌع لتص -  683

من السادة عمرو دمحم لمعى وحازم عمرو موسى واٌمن الصاوى محمود منفردٌن اوسع السلطات الدارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها 

على كافة العمود بما فٌها العمود والمستندات الخاصة بشراء وبٌع االصول وفى التعامل بؤسم الشركة امام البنون وفتح الحسابات 

امل بالسحب واالٌداع والتولٌع على التحوٌالت والمدفوعات والشٌكات واى عمود او اجراءات لها عاللة بنشاط الشركة ولهم والتع

 82566برلم       21191121الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض السلطات الممنوحة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تولٌع مجموعه أ + تولٌع المجموعه ج على اساس تولٌع 2ٌاسر فٌصل سلٌم الحلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  684

لكل من/ عبد هللا لناوى او احمد عبد المجٌد وهبه خٌر الدٌن مع اى من المجموعه ج   -ملٌون جنٌه مصرى  5مزدوج حد الصى 

ملٌون  21الصى  صالحٌة ربط وكسر الودائع البنكٌه وشراء وبٌع اذون الخزانه وسندات الخزانه على اساس تولٌع مزدوج بجد

جنٌه مصرىعبدهللا لناوى دمحم دمحم لناوى او احمد عبدالمجٌد وهبه خٌر الدٌن مع اى من المجموعة )ج( صالحٌة ربط وكسر الودائع 

 82566برلم       21191121البنكٌة وشراء وبٌع اذون الخزانه وسندات الخزانة على اساس تولٌع ، تارٌخ : 

تولٌع مجموعه أ + تولٌع المجموعه ج على اساس تولٌع 2ى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  حازم عمرو محمود موس -  685

لكل من/ عبد هللا لناوى او احمد عبد المجٌد وهبه خٌر الدٌن مع اى من المجموعه ج   -ملٌون جنٌه مصرى  5مزدوج حد الصى 

ملٌون  21الخزانه على اساس تولٌع مزدوج بجد الصى  صالحٌة ربط وكسر الودائع البنكٌه وشراء وبٌع اذون الخزانه وسندات

جنٌه مصرىعبدهللا لناوى دمحم دمحم لناوى او احمد عبدالمجٌد وهبه خٌر الدٌن مع اى من المجموعة )ج( صالحٌة ربط وكسر الودائع 

 82566 برلم      21191121البنكٌة وشراء وبٌع اذون الخزانه وسندات الخزانة على اساس تولٌع ، تارٌخ : 

تولٌع مجموعه أ + تولٌع المجموعه ج على اساس تولٌع 2عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  686

لكل من/ عبد هللا لناوى او احمد عبد المجٌد وهبه خٌر الدٌن مع اى من المجموعه ج   -ملٌون جنٌه مصرى  5مزدوج حد الصى 

ملٌون  21ه وشراء وبٌع اذون الخزانه وسندات الخزانه على اساس تولٌع مزدوج بجد الصى صالحٌة ربط وكسر الودائع البنكٌ

جنٌه مصرىعبدهللا لناوى دمحم دمحم لناوى او احمد عبدالمجٌد وهبه خٌر الدٌن مع اى من المجموعة )ج( صالحٌة ربط وكسر الودائع 

 82566برلم       21191121لٌع ، تارٌخ : البنكٌة وشراء وبٌع اذون الخزانه وسندات الخزانة على اساس تو

تولٌع مجموعه أ + تولٌع المجموعه ج على اساس تولٌع 2اٌمن الصاوى محمود  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  687

 لكل من/ عبد هللا لناوى او احمد عبد المجٌد وهبه خٌر الدٌن مع اى من المجموعه ج  -ملٌون جنٌه مصرى  5مزدوج حد الصى 

ملٌون  21صالحٌة ربط وكسر الودائع البنكٌه وشراء وبٌع اذون الخزانه وسندات الخزانه على اساس تولٌع مزدوج بجد الصى 

جنٌه مصرىعبدهللا لناوى دمحم دمحم لناوى او احمد عبدالمجٌد وهبه خٌر الدٌن مع اى من المجموعة )ج( صالحٌة ربط وكسر الودائع 

 82566برلم       21191121زانه وسندات الخزانة على اساس تولٌع ، تارٌخ : البنكٌة وشراء وبٌع اذون الخ

المجموعة أ   -ملٌون جنٌة مصرى  21ٌاسر فٌصل سلٌم الحلبى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مزدوج بحد الصى  -  688

دمحم  -د دمحم عبد الكرٌم احمد ابراهٌم عبد الفتاح احم -المجموعه ج  -ٌاسر فٌصل سلٌم الحلبى -عبدهللا لناوى دمحم دمحم لناوى  -وتشمل 

اسامه رجب صابر عبد  -و اٌمن ماجد نصر على الكسار  -و اشرؾ دمحم دمحم جبرٌل  -وعمرو حسن دمحم تركى  -سعٌد دمحم ابونوارج 

برلم       21191121تارٌخ : من النظام االساسى كما هى دون تعدٌل ،  31ربه وذلن مع االبماء على الصالحٌات المذكورة بالمادة 

82566 

المجموعة أ   -ملٌون جنٌة مصرى  21حازم عمرو محمود موسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مزدوج بحد الصى  -  689

دمحم  -تاح احمد دمحم عبد الكرٌم احمد ابراهٌم عبد الف -المجموعه ج  -ٌاسر فٌصل سلٌم الحلبى -عبدهللا لناوى دمحم دمحم لناوى  -وتشمل 

اسامه رجب صابر عبد  -و اٌمن ماجد نصر على الكسار  -و اشرؾ دمحم دمحم جبرٌل  -وعمرو حسن دمحم تركى  -سعٌد دمحم ابونوارج 

برلم       21191121من النظام االساسى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :  31ربه وذلن مع االبماء على الصالحٌات المذكورة بالمادة 

82566 

المجموعة أ   -ملٌون جنٌة مصرى  21عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مزدوج بحد الصى  -  691

دمحم  -احمد دمحم عبد الكرٌم احمد ابراهٌم عبد الفتاح  -المجموعه ج  -ٌاسر فٌصل سلٌم الحلبى -عبدهللا لناوى دمحم دمحم لناوى  -وتشمل 

اسامه رجب صابر عبد  -و اٌمن ماجد نصر على الكسار  -و اشرؾ دمحم دمحم جبرٌل  -سن دمحم تركى وعمرو ح -سعٌد دمحم ابونوارج 

برلم       21191121من النظام االساسى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :  31ربه وذلن مع االبماء على الصالحٌات المذكورة بالمادة 

82566 

المجموعة أ   -ملٌون جنٌة مصرى  21مجلس ادارة  مزدوج بحد الصى اٌمن الصاوى محمود  شركة مساهمة  رئٌس  -  691

دمحم  -احمد دمحم عبد الكرٌم احمد ابراهٌم عبد الفتاح  -المجموعه ج  -ٌاسر فٌصل سلٌم الحلبى -عبدهللا لناوى دمحم دمحم لناوى  -وتشمل 

اسامه رجب صابر عبد  -و اٌمن ماجد نصر على الكسار  -و اشرؾ دمحم دمحم جبرٌل  -وعمرو حسن دمحم تركى  -سعٌد دمحم ابونوارج 

برلم       21191121من النظام االساسى كما هى دون تعدٌل ، تارٌخ :  31ربه وذلن مع االبماء على الصالحٌات المذكورة بالمادة 

82566 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركه ثروه كابٌتال المابضه حازم عمرو محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العضو المنتدب االداره ممثال عن  -  692

 82565برلم       21191121لالستثمارات المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

عبد هللا لناوى دمحم دمحم لناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العضو المنتدب االداره ممثال عن شركه ثروه كابٌتال  -  693

 82565برلم       21191121المابضه لالستثمارات المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

اٌمن الصاوى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  العضو المنتدب االداره ممثال عن شركه ثروه كابٌتال المابضه  -  694

 82565برلم       21191121لالستثمارات المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

منتدب االداره ممثال عن شركه ثروه كابٌتال المابضه عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  العضو ال -  695

 82565برلم       21191121لالستثمارات المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

حازم عمرو محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االداره ممثال عن شركه ثروه كابٌتال المابضه  -  696

 82565برلم       21191121لالستثمارات المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

عن شركه ثروه كابٌتال  عبد هللا لناوى دمحم دمحم لناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االداره ممثال -  697

 82565برلم       21191121المابضه لالستثمارات المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

اٌمن الصاوى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االداره ممثال عن شركه ثروه كابٌتال المابضه  -  698

 82565برلم       21191121لالستثمارات المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس االداره ممثال عن شركه ثروه كابٌتال المابضه  -  699

 82565برلم       21191121لالستثمارات المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

ستثمارات المالٌه ش م م / عمرو حازم عمرو محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  شركه ثروه كابٌتال المابضه لال -  711

حازم عمرو محمود موسً واالستاذ / أٌمن الصاوي محمود مجتمعٌن او منفردٌن أوسع  -دمحم دمحم لمعى /واعضاء مجلس االداره 

لحسابات السلطات الدارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها علً كافة العمود وااللتزامات والتعامل علً حسابات الشركة لدي البنون وفتح ا

والتعامل بالسحب واالٌداع وااللتراض باسم ونٌابة عن الشركة وكل االعمال البنكٌة والمصرفٌة وشراء وبٌع االصول الثابتة 

 82565برلم       21191121والتولٌع لدي الشهر العماري والتولٌع علً كافة ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  شركه ثروه كابٌتال المابضه لالستثمارات المالٌه ش م م  عبد هللا لناوى دمحم دمحم لناوى  شركة مساهمة  عضو -  711

حازم عمرو محمود موسً واالستاذ / أٌمن الصاوي محمود مجتمعٌن او منفردٌن  -/ عمرو دمحم دمحم لمعى /واعضاء مجلس االداره 

لتعامل علً حسابات الشركة لدي البنون وفتح أوسع السلطات الدارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها علً كافة العمود وااللتزامات وا

الحسابات والتعامل بالسحب واالٌداع وااللتراض باسم ونٌابة عن الشركة وكل االعمال البنكٌة والمصرفٌة وشراء وبٌع االصول 

 82565برلم       21191121الثابتة والتولٌع لدي الشهر العماري والتولٌع علً كافة ، تارٌخ : 

لصاوى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  شركه ثروه كابٌتال المابضه لالستثمارات المالٌه ش م م / عمرو اٌمن ا -  712

حازم عمرو محمود موسً واالستاذ / أٌمن الصاوي محمود مجتمعٌن او منفردٌن أوسع  -دمحم دمحم لمعى /واعضاء مجلس االداره 

لً كافة العمود وااللتزامات والتعامل علً حسابات الشركة لدي البنون وفتح الحسابات السلطات الدارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها ع

والتعامل بالسحب واالٌداع وااللتراض باسم ونٌابة عن الشركة وكل االعمال البنكٌة والمصرفٌة وشراء وبٌع االصول الثابتة 

 82565برلم       21191121والتولٌع لدي الشهر العماري والتولٌع علً كافة ، تارٌخ : 

عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  شركه ثروه كابٌتال المابضه لالستثمارات المالٌه ش م م / عمرو  -  713

حازم عمرو محمود موسً واالستاذ / أٌمن الصاوي محمود مجتمعٌن او منفردٌن أوسع  -دمحم دمحم لمعى /واعضاء مجلس االداره 

ارة الشركة والتولٌع نٌابة عنها علً كافة العمود وااللتزامات والتعامل علً حسابات الشركة لدي البنون وفتح الحسابات السلطات الد

والتعامل بالسحب واالٌداع وااللتراض باسم ونٌابة عن الشركة وكل االعمال البنكٌة والمصرفٌة وشراء وبٌع االصول الثابتة 

 82565برلم       21191121لٌع علً كافة ، تارٌخ : والتولٌع لدي الشهر العماري والتو

حازم عمرو محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  معامالت الشركة مع الشركات واالفراد وتمثٌل الشركة امام كافة  -  714

س مجلس االدارة الجهات تحت اسم الشركة وعنوانها ولكل منهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض سلطاتهم ولرئٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والعضو المنتدب واعضاء مجلس االدارة الحك فً تفوٌض الؽٌر فً التولٌع علً كافة المستندات الخاصة بؤدارة االستثمارات التً 

 82565برلم       21191121، تارٌخ :  1تموم بها الشركة 

الت الشركة مع الشركات واالفراد وتمثٌل الشركة عبد هللا لناوى دمحم دمحم لناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  معام -  715

امام كافة الجهات تحت اسم الشركة وعنوانها ولكل منهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض سلطاتهم ولرئٌس مجلس 

ة بؤدارة االدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس االدارة الحك فً تفوٌض الؽٌر فً التولٌع علً كافة المستندات الخاص

 82565برلم       21191121، تارٌخ :  1االستثمارات التً تموم بها الشركة 

اٌمن الصاوى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  معامالت الشركة مع الشركات واالفراد وتمثٌل الشركة امام  -  716

الؽٌر فً كل او بعض سلطاتهم ولرئٌس مجلس  كافة الجهات تحت اسم الشركة وعنوانها ولكل منهم الحك فً توكٌل او تفوٌض

االدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس االدارة الحك فً تفوٌض الؽٌر فً التولٌع علً كافة المستندات الخاصة بؤدارة 

 82565برلم       21191121، تارٌخ :  1االستثمارات التً تموم بها الشركة 

رئٌس مجلس ادارة  معامالت الشركة مع الشركات واالفراد وتمثٌل الشركة امام كافة   عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة -  717

الجهات تحت اسم الشركة وعنوانها ولكل منهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض سلطاتهم ولرئٌس مجلس االدارة 

لً كافة المستندات الخاصة بؤدارة االستثمارات التً والعضو المنتدب واعضاء مجلس االدارة الحك فً تفوٌض الؽٌر فً التولٌع ع

 82565برلم       21191121، تارٌخ :  1تموم بها الشركة 

حازم عمرو محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االداره ممثال عن شركه ثروه كابٌتال المابضه  -  718

 82565رلم   ب    21191121لالستثمارات المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

عبد هللا لناوى دمحم دمحم لناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس االداره ممثال عن شركه ثروه كابٌتال  -  719

 82565برلم       21191121المابضه لالستثمارات المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

االداره ممثال عن شركه ثروه كابٌتال المابضه  اٌمن الصاوى محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس -  711

 82565برلم       21191121لالستثمارات المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

عمرو دمحم دمحم لمعى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عضو مجلس االداره ممثال عن شركه ثروه كابٌتال المابضه  -  711

 82565برلم       21191121لالستثمارات المالٌه ش م م ، تارٌخ : 

سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  تحمٌل  تعٌنة مساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ وعضو مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  712

 69178برلم       21191121

ارة ، تارٌخ على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  تحمٌل  تعٌنة مساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ وعضو مجلس اد -  713

 69178برلم       21191121: 

سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  تحمٌل  تعٌنة مساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ وعضو مجلس ادارة ،  -  714

 69178برلم       21191121تارٌخ : 

برلم       21191121مجلس ادارة ، تارٌخ : سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر عام العملٌات وعضو  -  715

69178 

    21191121على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر عام العملٌات وعضو مجلس ادارة ، تارٌخ :  -  716

 69178برلم   

    21191121دارة ، تارٌخ : سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر عام العملٌات وعضو مجلس ا -  717

 69178برلم   

    21191121سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  تحمٌل  تعٌنة رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  718

 69178برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 134 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21191121تارٌخ : على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  تحمٌل  تعٌنة رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب ،  -  719

 69178برلم   

سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  تحمٌل  تعٌنة رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  721

 69178برلم       21191121

    21191121تارٌخ :  احمد دمحم الشلمامى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، -  721

 83518برلم   

دمحم محمود جعفر دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ :  -  722

 83518برلم       21191121

 83518برلم       21191121احمد دمحم الشلمامى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  دخولة كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  723

 83518برلم       21191121دمحم محمود جعفر دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخولة كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  724

 59147برلم       21191121مجدى عكاشة دمحم عكاشة  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل ، تارٌخ :  -  725

 59147برلم       21191121هشام دمحم وجٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  726

 59147برلم       21191121أمانً دمحم ممدوح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  727

 59147برلم       21191121، تارٌخ :  احمد معتز دمحم فتحى حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل -  728

 59147برلم       21191121كمال مصطفى كامل سرور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  729

 59147برلم       21191121محمود فتحى حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  731

 59147برلم       21191121حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ : البال دمحم عبد الم -  731

 59147برلم       21191121مجدى عكاشة دمحم عكاشة  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل ، تارٌخ :  -  732

 59147 برلم      21191121هشام دمحم وجٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  733

 59147برلم       21191121أمانً دمحم ممدوح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  734

 59147برلم       21191121احمد معتز دمحم فتحى حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  735

 59147برلم       21191121س ادارة  مستمل ، تارٌخ : كمال مصطفى كامل سرور  شركة مساهمة  رئٌس مجل -  736

 59147برلم       21191121محمود فتحى حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  737

 59147برلم       21191121البال دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  738

ممثل عن الشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌة ، تارٌخ : 1عكاشة دمحم عكاشة  شركة مساهمة  عضو منتدب   مجدى -  739

 59147برلم       21191121

ممثل عن الشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌة ، تارٌخ : 1هشام دمحم وجٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  741

 59147برلم       21191121

ممثل عن الشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌة ، تارٌخ : 1أمانً دمحم ممدوح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  741

 59147برلم       21191121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ممثل عن الشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌة ، 1احمد معتز دمحم فتحى حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  742

 59147رلم   ب    21191121تارٌخ : 

ممثل عن الشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌة ، تارٌخ 1كمال مصطفى كامل سرور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  743

 59147برلم       21191121: 

ممثل عن الشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌة ، تارٌخ : 1محمود فتحى حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  744

 59147برلم       21191121

ممثل عن الشركة المابضة للصناعات الكٌماوٌة ، تارٌخ : 1البال دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  745

 59147برلم       21191121

، تارٌخ :  مجدى عكاشة دمحم عكاشة  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل عن الشركة المابضة للصناعات المعدنٌة -  746

 59147برلم       21191121

    21191121هشام دمحم وجٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المابضة للصناعات المعدنٌة ، تارٌخ :  -  747

 59147برلم   

ٌة ، تارٌخ : أمانً دمحم ممدوح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المابضة للصناعات المعدن -  748

 59147برلم       21191121

احمد معتز دمحم فتحى حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المابضة للصناعات المعدنٌة ، تارٌخ :  -  749

 59147برلم       21191121

ضة للصناعات المعدنٌة ، تارٌخ : كمال مصطفى كامل سرور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن الشركة الماب -  751

 59147برلم       21191121

محمود فتحى حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المابضة للصناعات المعدنٌة ، تارٌخ :  -  751

 59147برلم       21191121

ركة المابضة للصناعات المعدنٌة ، تارٌخ : البال دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الش -  752

 59147برلم       21191121

    21191121، تارٌخ :  1مجدى عكاشة دمحم عكاشة  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن شركة مصر المابضة للتؤمٌن  -  753

 59147برلم   

برلم       21191121، تارٌخ :  1هشام دمحم وجٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن شركة مصر المابضة للتؤمٌن  -  754

59147 

برلم       21191121، تارٌخ :  1أمانً دمحم ممدوح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن شركة مصر المابضة للتؤمٌن  -  755

59147 

، تارٌخ :  1 فتحى حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن شركة مصر المابضة للتؤمٌن احمد معتز دمحم -  756

 59147برلم       21191121

، تارٌخ :  1كمال مصطفى كامل سرور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن شركة مصر المابضة للتؤمٌن  -  757

 59147برلم       21191121

    21191121، تارٌخ :  1شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن شركة مصر المابضة للتؤمٌن  محمود فتحى حجازى  -  758

 59147برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 136 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21191121، تارٌخ :  1البال دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن شركة مصر المابضة للتؤمٌن  -  759

 59147برلم   

اهمة  عضو منتدب  ٌكون من لهم حك التولٌع عن الشركة امام البنون واصدار مجدى عكاشة دمحم عكاشة  شركة مس -  761

شهادات االسهم المإلته مجتمعٌن وهم كمال مصطفى كامل سرور رئٌس مجلس االدارة ومجدى عكاشة دمحم عكاشة العضو المنتدب 

ا من لضاٌا وتصرفات وخالفه وتمدٌم االلتماسات اما بالنسبة للتعامل مع الجهات االدارٌة والحضور امام جمٌع المحاكم بكافة انواعه

واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا والحضور امام الجهات االدارٌة اٌا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العمارى 

 59147برلم       21191121ومكاتبها ومؤمورٌاتها وتمدٌم الطلبات والتولٌع علٌها وعلى ، تارٌخ : 

ام دمحم وجٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون من لهم حك التولٌع عن الشركة امام البنون واصدار شهادات هش -  761

االسهم المإلته مجتمعٌن وهم كمال مصطفى كامل سرور رئٌس مجلس االدارة ومجدى عكاشة دمحم عكاشة العضو المنتدب اما 

جمٌع المحاكم بكافة انواعها من لضاٌا وتصرفات وخالفه وتمدٌم االلتماسات  بالنسبة للتعامل مع الجهات االدارٌة والحضور امام

واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا والحضور امام الجهات االدارٌة اٌا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العمارى 

 59147برلم       21191121ومكاتبها ومؤمورٌاتها وتمدٌم الطلبات والتولٌع علٌها وعلى ، تارٌخ : 

أمانً دمحم ممدوح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون من لهم حك التولٌع عن الشركة امام البنون واصدار شهادات  -  762

االسهم المإلته مجتمعٌن وهم كمال مصطفى كامل سرور رئٌس مجلس االدارة ومجدى عكاشة دمحم عكاشة العضو المنتدب اما 

الجهات االدارٌة والحضور امام جمٌع المحاكم بكافة انواعها من لضاٌا وتصرفات وخالفه وتمدٌم االلتماسات بالنسبة للتعامل مع 

واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا والحضور امام الجهات االدارٌة اٌا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العمارى 

 59147برلم       21191121لٌها وعلى ، تارٌخ : ومكاتبها ومؤمورٌاتها وتمدٌم الطلبات والتولٌع ع

احمد معتز دمحم فتحى حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون من لهم حك التولٌع عن الشركة امام البنون  -  763

العضو واصدار شهادات االسهم المإلته مجتمعٌن وهم كمال مصطفى كامل سرور رئٌس مجلس االدارة ومجدى عكاشة دمحم عكاشة 

المنتدب اما بالنسبة للتعامل مع الجهات االدارٌة والحضور امام جمٌع المحاكم بكافة انواعها من لضاٌا وتصرفات وخالفه وتمدٌم 

االلتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا والحضور امام الجهات االدارٌة اٌا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر 

 59147برلم       21191121ومؤمورٌاتها وتمدٌم الطلبات والتولٌع علٌها وعلى ، تارٌخ : العمارى ومكاتبها 

كمال مصطفى كامل سرور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون من لهم حك التولٌع عن الشركة امام البنون  -  764

س االدارة ومجدى عكاشة دمحم عكاشة العضو واصدار شهادات االسهم المإلته مجتمعٌن وهم كمال مصطفى كامل سرور رئٌس مجل

المنتدب اما بالنسبة للتعامل مع الجهات االدارٌة والحضور امام جمٌع المحاكم بكافة انواعها من لضاٌا وتصرفات وخالفه وتمدٌم 

مة ومصلحة الشهر االلتماسات واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا والحضور امام الجهات االدارٌة اٌا كانت ومصالح الحكو

 59147برلم       21191121العمارى ومكاتبها ومؤمورٌاتها وتمدٌم الطلبات والتولٌع علٌها وعلى ، تارٌخ : 

محمود فتحى حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون من لهم حك التولٌع عن الشركة امام البنون واصدار  -  765

مال مصطفى كامل سرور رئٌس مجلس االدارة ومجدى عكاشة دمحم عكاشة العضو المنتدب شهادات االسهم المإلته مجتمعٌن وهم ك

اما بالنسبة للتعامل مع الجهات االدارٌة والحضور امام جمٌع المحاكم بكافة انواعها من لضاٌا وتصرفات وخالفه وتمدٌم االلتماسات 

دارٌة اٌا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العمارى واالشكاالت واالستئناؾ فى جمٌع المضاٌا والحضور امام الجهات اال

 59147برلم       21191121ومكاتبها ومؤمورٌاتها وتمدٌم الطلبات والتولٌع علٌها وعلى ، تارٌخ : 

البال دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون من لهم حك التولٌع عن الشركة امام البنون واصدار  -  766

ادات االسهم المإلته مجتمعٌن وهم كمال مصطفى كامل سرور رئٌس مجلس االدارة ومجدى عكاشة دمحم عكاشة العضو المنتدب شه

اما بالنسبة للتعامل مع الجهات االدارٌة والحضور امام جمٌع المحاكم بكافة انواعها من لضاٌا وتصرفات وخالفه وتمدٌم االلتماسات 

ٌع المضاٌا والحضور امام الجهات االدارٌة اٌا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العمارى واالشكاالت واالستئناؾ فى جم

 59147برلم       21191121ومكاتبها ومؤمورٌاتها وتمدٌم الطلبات والتولٌع علٌها وعلى ، تارٌخ : 

االوراق والمستندات والعمود  مجدى عكاشة دمحم عكاشة  شركة مساهمة  عضو منتدب  االلتماسات والمذكرات وتسلم -  767

العرفٌة و الرسمٌة والحضور امام مصلحة الضرائب ومؤمورٌاتها ولجان الطعن والتصالح وتمدٌم المذكرات وتسلم صور التمارٌر 

 والتمدٌرات والمنالشة فٌها ولبول ماٌرى لبولة ورفض ما ٌرى رفضه وفى تمدٌم الرسوم واالمانات للمحاكم والحضور امام الجهات
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االدارٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة والتعامل مع نمابات المحامٌٌن والتجارٌٌن والتعامل مع االدارة العامة للمرور والنٌابات العامة 

 59147برلم       21191121للمرور والتجدٌد والترخٌص لسٌارات الشركة وتوكٌل ، تارٌخ : 

رة  االلتماسات والمذكرات وتسلم االوراق والمستندات والعمود العرفٌة و هشام دمحم وجٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  768

الرسمٌة والحضور امام مصلحة الضرائب ومؤمورٌاتها ولجان الطعن والتصالح وتمدٌم المذكرات وتسلم صور التمارٌر والتمدٌرات 

ات للمحاكم والحضور امام الجهات االدارٌة والمنالشة فٌها ولبول ماٌرى لبولة ورفض ما ٌرى رفضه وفى تمدٌم الرسوم واالمان

والتولٌع نٌابة عن الشركة والتعامل مع نمابات المحامٌٌن والتجارٌٌن والتعامل مع االدارة العامة للمرور والنٌابات العامة للمرور 

 59147برلم       21191121والتجدٌد والترخٌص لسٌارات الشركة وتوكٌل ، تارٌخ : 

ممدوح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االلتماسات والمذكرات وتسلم االوراق والمستندات والعمود العرفٌة أمانً دمحم  -  769

و الرسمٌة والحضور امام مصلحة الضرائب ومؤمورٌاتها ولجان الطعن والتصالح وتمدٌم المذكرات وتسلم صور التمارٌر 

رى رفضه وفى تمدٌم الرسوم واالمانات للمحاكم والحضور امام الجهات والتمدٌرات والمنالشة فٌها ولبول ماٌرى لبولة ورفض ما ٌ

االدارٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة والتعامل مع نمابات المحامٌٌن والتجارٌٌن والتعامل مع االدارة العامة للمرور والنٌابات العامة 

 59147برلم       21191121للمرور والتجدٌد والترخٌص لسٌارات الشركة وتوكٌل ، تارٌخ : 

احمد معتز دمحم فتحى حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االلتماسات والمذكرات وتسلم االوراق والمستندات  -  771

والعمود العرفٌة و الرسمٌة والحضور امام مصلحة الضرائب ومؤمورٌاتها ولجان الطعن والتصالح وتمدٌم المذكرات وتسلم صور 

المنالشة فٌها ولبول ماٌرى لبولة ورفض ما ٌرى رفضه وفى تمدٌم الرسوم واالمانات للمحاكم والحضور امام التمارٌر والتمدٌرات و

الجهات االدارٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة والتعامل مع نمابات المحامٌٌن والتجارٌٌن والتعامل مع االدارة العامة للمرور والنٌابات 

 59147برلم       21191121ٌارات الشركة وتوكٌل ، تارٌخ : العامة للمرور والتجدٌد والترخٌص لس

كمال مصطفى كامل سرور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االلتماسات والمذكرات وتسلم االوراق والمستندات  -  771

ذكرات وتسلم صور والعمود العرفٌة و الرسمٌة والحضور امام مصلحة الضرائب ومؤمورٌاتها ولجان الطعن والتصالح وتمدٌم الم

التمارٌر والتمدٌرات والمنالشة فٌها ولبول ماٌرى لبولة ورفض ما ٌرى رفضه وفى تمدٌم الرسوم واالمانات للمحاكم والحضور امام 

ات الجهات االدارٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة والتعامل مع نمابات المحامٌٌن والتجارٌٌن والتعامل مع االدارة العامة للمرور والنٌاب

 59147برلم       21191121العامة للمرور والتجدٌد والترخٌص لسٌارات الشركة وتوكٌل ، تارٌخ : 

محمود فتحى حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االلتماسات والمذكرات وتسلم االوراق والمستندات والعمود  -  772

ولجان الطعن والتصالح وتمدٌم المذكرات وتسلم صور التمارٌر  العرفٌة و الرسمٌة والحضور امام مصلحة الضرائب ومؤمورٌاتها

والتمدٌرات والمنالشة فٌها ولبول ماٌرى لبولة ورفض ما ٌرى رفضه وفى تمدٌم الرسوم واالمانات للمحاكم والحضور امام الجهات 

مع االدارة العامة للمرور والنٌابات العامة االدارٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة والتعامل مع نمابات المحامٌٌن والتجارٌٌن والتعامل 

 59147برلم       21191121للمرور والتجدٌد والترخٌص لسٌارات الشركة وتوكٌل ، تارٌخ : 

البال دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  االلتماسات والمذكرات وتسلم االوراق والمستندات والعمود  -  773

الحضور امام مصلحة الضرائب ومؤمورٌاتها ولجان الطعن والتصالح وتمدٌم المذكرات وتسلم صور التمارٌر العرفٌة و الرسمٌة و

والتمدٌرات والمنالشة فٌها ولبول ماٌرى لبولة ورفض ما ٌرى رفضه وفى تمدٌم الرسوم واالمانات للمحاكم والحضور امام الجهات 

نمابات المحامٌٌن والتجارٌٌن والتعامل مع االدارة العامة للمرور والنٌابات العامة االدارٌة والتولٌع نٌابة عن الشركة والتعامل مع 

 59147برلم       21191121للمرور والتجدٌد والترخٌص لسٌارات الشركة وتوكٌل ، تارٌخ : 

لتصدٌك على مجدى عكاشة دمحم عكاشة  شركة مساهمة  عضو منتدب  من ٌراه فً ادارة وترخٌص سٌارات الشركة  وا -  774

محاضر مجالس االدارة والجمعٌات العمومٌة والتصدٌك على مشروع تعدٌل النظام االساسى فى الشهر العمارى والسجل التجارى 

،  1ونشره فً صحٌفه الشركات ٌكون التولٌع منفردا بالنسبة لرئٌس مجلس االدارة او العضو المنتدب وذلن لتسٌر اعمال الشركة

 59147برلم       21191121تارٌخ : 

هشام دمحم وجٌه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ٌراه فً ادارة وترخٌص سٌارات الشركة  والتصدٌك على  -  775

محاضر مجالس االدارة والجمعٌات العمومٌة والتصدٌك على مشروع تعدٌل النظام االساسى فى الشهر العمارى والسجل التجارى 

،  1التولٌع منفردا بالنسبة لرئٌس مجلس االدارة او العضو المنتدب وذلن لتسٌر اعمال الشركةونشره فً صحٌفه الشركات ٌكون 

 59147برلم       21191121تارٌخ : 
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أمانً دمحم ممدوح  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ٌراه فً ادارة وترخٌص سٌارات الشركة  والتصدٌك على  -  776

لعمومٌة والتصدٌك على مشروع تعدٌل النظام االساسى فى الشهر العمارى والسجل التجارى محاضر مجالس االدارة والجمعٌات ا

،  1ونشره فً صحٌفه الشركات ٌكون التولٌع منفردا بالنسبة لرئٌس مجلس االدارة او العضو المنتدب وذلن لتسٌر اعمال الشركة

 59147برلم       21191121تارٌخ : 

ازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ٌراه فً ادارة وترخٌص سٌارات الشركة  احمد معتز دمحم فتحى حج -  777

والتصدٌك على محاضر مجالس االدارة والجمعٌات العمومٌة والتصدٌك على مشروع تعدٌل النظام االساسى فى الشهر العمارى 

لس االدارة او العضو المنتدب وذلن لتسٌر والسجل التجارى ونشره فً صحٌفه الشركات ٌكون التولٌع منفردا بالنسبة لرئٌس مج

 59147برلم       21191121، تارٌخ :  1اعمال الشركة

كمال مصطفى كامل سرور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  من ٌراه فً ادارة وترخٌص سٌارات الشركة  والتصدٌك  -  778

تعدٌل النظام االساسى فى الشهر العمارى والسجل  على محاضر مجالس االدارة والجمعٌات العمومٌة والتصدٌك على مشروع

التجارى ونشره فً صحٌفه الشركات ٌكون التولٌع منفردا بالنسبة لرئٌس مجلس االدارة او العضو المنتدب وذلن لتسٌر اعمال 

 59147برلم       21191121، تارٌخ :  1الشركة

ن ٌراه فً ادارة وترخٌص سٌارات الشركة  والتصدٌك على محمود فتحى حجازى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  م -  779

محاضر مجالس االدارة والجمعٌات العمومٌة والتصدٌك على مشروع تعدٌل النظام االساسى فى الشهر العمارى والسجل التجارى 

،  1سٌر اعمال الشركةونشره فً صحٌفه الشركات ٌكون التولٌع منفردا بالنسبة لرئٌس مجلس االدارة او العضو المنتدب وذلن لت

 59147برلم       21191121تارٌخ : 

البال دمحم عبد المحسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ٌراه فً ادارة وترخٌص سٌارات الشركة  والتصدٌك على  -  781

ارى والسجل التجارى محاضر مجالس االدارة والجمعٌات العمومٌة والتصدٌك على مشروع تعدٌل النظام االساسى فى الشهر العم

،  1ونشره فً صحٌفه الشركات ٌكون التولٌع منفردا بالنسبة لرئٌس مجلس االدارة او العضو المنتدب وذلن لتسٌر اعمال الشركة

 59147برلم       21191121تارٌخ : 

برلم       21191121سعد حسن امٌن عٌسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  781

58647 

برلم       21191121سعد حسن امٌن عٌسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  782

58647 

برلم       21191121نهلة موسى دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  783

58647 

برلم       21191121نهلة موسى دمحم دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  784

58647 

برلم       21191121دمحم جبرٌل عبدالحى على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  785

58647 

برلم       21191121الحى على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله من مجلس االدارة ، تارٌخ : دمحم جبرٌل عبد -  786

58647 

 58647برلم       21191121ولٌد رشٌد البالع  شركة مساهمة  تحمٌل  استماله من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  787

 58647برلم       21191121ن مجلس االدارة ، تارٌخ : ولٌد رشٌد البالع  شركة مساهمة  تحمٌل  استماله م -  788

برلم       21191121دمحم بن رشٌد بن دمحم البالع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  789

58647 
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برلم       21191121االدارة ، تارٌخ :  دمحم بن رشٌد بن دمحم البالع  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استماله من مجلس -  791

58647 

برلم       21191121احمد اسماعٌل دمحم عبدالؽفار  شركة مساهمة  عضو منتدب  استماله من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  791

58647 

برلم       21191121 احمد اسماعٌل دمحم عبدالؽفار  شركة مساهمة  عضو منتدب  استماله من مجلس االدارة ، تارٌخ : -  792

58647 

برلم       21191121عادل دمحم عبد العاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  793

58647 

برلم       21191121عادل دمحم عبد العاطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  794

58647 

    21191121سلٌمان بن رشٌد بن دمحم البالع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  795

 58647برلم   

    21191121سلٌمان بن رشٌد بن دمحم البالع  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استماله من مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  796

 58647برلم   

برلم       21191121سعد حسن امٌن عٌسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مباشر العالمٌة ، تارٌخ :  -  797
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جالل عبدالممصود حسن على الزربه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الؽاء كافة صالحٌات التولٌعات السابك ابالؼها  -  877

مة باالجماع علً تحدٌد صالحٌات التولٌع علً كافة معامالت الشركة مع البنون المختلفة للبنون التى تتعامل معها الشركة  والمواف

وجدى دمحم على السنباطى  -لتصبح علً النحو التالً / ) اصحاب التولٌع المنفرد ( جالل عبدالممصود والعضو منتدب)تولٌع منفرد ( 

-د جالل عبدالممصود الزوربه  عضو مجلس االدارة )تولٌع منفرد( ولٌ-نائب رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب )تولٌع منفرد( 

 21976برلم       21191122اٌهاب جالل عبدالممصود على الزربه  عضو مجلس االدارة ، تارٌخ : 

جالل عبدالممصود حسن على الزربه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  )تولٌع منفرد(  محمود عبدالحمٌد عبدالحمٌد  -  878

وٌكون للسادة السابك   -دمحم حلمى دمحم  المستشار المالى للمجموعه  )تولٌع منفرد (  -شٌن  عضو مجلس االدارة  )تولٌع منفرد( ال

ذكرهم فً البند االول حك التولٌع المنفرد علً كافة حسابات الشركة وكافة معامالتها المالٌة لدي جمٌع البنون التً تتعامل معها من 

لتولٌع علً الشٌكات وكافة التحوٌالت والحصول والتولٌع علً التسهٌالت المصرفٌة وتجدٌدها سنوٌا وفتح سحب واٌداع وا

 21976برلم       21191122اعتمادات االستٌراد والتصدٌر وكذا اصدار خطابات الضمان والتولٌع ، تارٌخ : 

ارة  علً الرهون التجارٌة والعمارٌة وحك توكٌل جالل عبدالممصود حسن على الزربه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس اد -  879

البند الثانً /اصحاب التولٌع الثنائى /  جالل عبدالممصود  -1البنون فً الرهن وتجدٌدها سنوٌا وحك تفوٌض الؽٌر فً هذه االعمال 

س االداره ) تولٌع اول حسن على الزربه رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب )تولٌع اول ( وجدى دمحم على السنباطى عضو مجل
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( ولٌد جالل عبد الممصود الزوربه عضو مجلس االداره ) تولٌع اول( اٌهاب جالل عبدالممصود على الزربه عضو مجلس االداره 

 21976برلم       21191122)تولٌع اول( محمود عبدالحمٌد عبدالحمٌد الشٌن عضو مجلس ادارة ) تولٌع ، تارٌخ : 

ود حسن على الزربه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  اول (  دمحم حلمى دمحم المستشار المالى ) تولٌع جالل عبدالممص -  881

اول ( صالح دمحم محمود علً المدٌر المالً واالداري ) تولٌع ثانً ( هشام طه جمال همٌد مدٌر الحسابات ) تولٌع ثانً ( وٌكون 

ٌع الثنائً ) واحد من اصحاب التولٌع االول مع واحد من اصحاب التولٌع الثانً ( للسادة السابك ذكرهم فً البند الثانً حك التول

علً حسابات الشركة وكافة معامالتها المالٌة لدي جمٌع البنون التً تتعامل معها من سحب واٌداع وكافة التحوٌالت والتولٌع علً 

 21976برلم       21191122: الشٌكات وتجدٌد التسهٌالت المصرفٌة سنوٌا مع عدم االخالل ، تارٌخ 

جالل عبدالممصود حسن على الزربه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بحك اصحاب التولٌع االول فً التولٌع المنفرد  -  881

 دمحم حلمً دمحم -البند الثالث / اصحاب التولٌع الثنائً فً الشئون التجارٌة محمود عبدالحمٌد الشٌن عضو مجلس االدارة 1علً ذلن 

هشام طه جمال همٌت مدٌر الحسابات وٌكون للسادة  -صالح دمحم محمود علً المدٌر المالً واالداري  -المستشار المالً للمجموعة 

السابك ذكرهم فً البند الثالث حك التولٌع الثنائً ) تولٌع ثنائً بٌن اي اثنٌن مجتمعٌن منهم ( علً كافة االستمارات المصرفٌة وفتح 

 21976برلم       21191122ستٌراد والتصدٌر وكافة االستمارات ، تارٌخ : اعتمادات اال

جالل عبدالممصود حسن على الزربه  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والنماذج الخاصة بها وكذلن اصدار خطابات  -  882

، تارٌخ :  1ا فٌها الرار المٌمة الضمان وفً التولٌع علً االستمارات وااللرارات الجمركٌة الخاصة بالصادر والوارد بم

 21976برلم       21191122

ترلٌة السٌد/ على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ ، تارٌخ  -  883

 45643برلم       21191122: 

اهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومساعد رئٌس الشركة تكلٌؾ السٌد المهندس/ سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مس -  884

 45643برلم       21191122لالستكشاؾ ، تارٌخ : 

نمل السٌد المهندس/ سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومساعد رئٌس الشركة  -  885

 45643برلم       21191122لالستكشاؾ ، تارٌخ : 

    21191122رلٌة السٌد/ على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام العملٌات ، تارٌخ : ت -  886

 45643برلم   

تكلٌؾ السٌد المهندس/ سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ومدٌر عام العملٌات ،  -  887

 45643برلم       21191122تارٌخ : 

نمل السٌد المهندس/ سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ومدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  888

 45643برلم       21191122

دمحم السٌد تمثٌل دمحم حربى دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الى بند االدارة والتولٌع / للشرٌن دمحم حربى  -  889

الشركة فى تؤسٌس الشركات والتولٌع على عمود تؤسٌس الشركات امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله حك توكٌل الؽٌر فى 

 29981برلم       21191122ذلن ، تارٌخ : 

للشرٌن دمحم حربى دمحم السٌد تمثٌل دمحم حربى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الى بند االدارة والتولٌع /  -  891

الشركة فى تؤسٌس الشركات والتولٌع على عمود تؤسٌس الشركات امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله حك توكٌل الؽٌر فى 

 29981برلم       21191122ذلن ، تارٌخ : 

دارة والتولٌع / للشرٌن دمحم حربى دمحم السٌد تمثٌل دمحم حربى دمحم السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الى بند اال -  891

الشركة فى تؤسٌس الشركات والتولٌع على عمود تؤسٌس الشركات امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله حك توكٌل الؽٌر فى 

 29981برلم       21191122ذلن ، تارٌخ : 
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ٌضاؾ الى بند االدارة والتولٌع / للشرٌن دمحم حربى دمحم السٌد تمثٌل  دمحم حربى دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  892

الشركة فى تؤسٌس الشركات والتولٌع على عمود تؤسٌس الشركات امام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله حك توكٌل الؽٌر فى 

 29981برلم       21191122ذلن ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  تحمٌل  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند االداره والتولٌع باسل ٌسرى ابراهٌم امبابى  توصٌ -  893

لٌصبج /احمد دمحم نجٌب عبد الحمٌد على ابو زٌد منفردا وذلن على كل ما ٌختص بالشركه من تعامالت مع الؽٌر سواء اكان لطاع 

اللتراض وذلن على ان ٌمترن التولٌع باسم الشركه وفى حدود اعمال عام او حكومه او لطاع خاص او اهالى او بنون او الرهن او ا

 76298برلم       21191123ؼرضها فمط وٌجوز للشرٌن ان ٌوكل عنها من ٌشاء فى كل او بعض ماسبك ، تارٌخ : 

داره والتولٌع باسل ٌسرى ابراهٌم امبابى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند اال -  894

لٌصبج /احمد دمحم نجٌب عبد الحمٌد على ابو زٌد منفردا وذلن على كل ما ٌختص بالشركه من تعامالت مع الؽٌر سواء اكان لطاع 

اعمال عام او حكومه او لطاع خاص او اهالى او بنون او الرهن او االلتراض وذلن على ان ٌمترن التولٌع باسم الشركه وفى حدود 

 76298برلم       21191123ٌجوز للشرٌن ان ٌوكل عنها من ٌشاء فى كل او بعض ماسبك ، تارٌخ : ؼرضها فمط و

احمد دمحم نجٌب عبد الحمٌد على ابو زٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن كما تم  -  895

على ابو زٌد منفردا وذلن على كل ما ٌختص بالشركه من تعامالت تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبج /احمد دمحم نجٌب عبد الحمٌد 

مع الؽٌر سواء اكان لطاع اعمال عام او حكومه او لطاع خاص او اهالى او بنون او الرهن او االلتراض وذلن على ان ٌمترن 

اسبك ، تارٌخ : التولٌع باسم الشركه وفى حدود ؼرضها فمط وٌجوز للشرٌن ان ٌوكل عنها من ٌشاء فى كل او بعض م

 76298برلم       21191123

احمد دمحم نجٌب عبد الحمٌد على ابو زٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه لشركه كشرٌن متضامن كما تم  -  896

من تعامالت تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبج /احمد دمحم نجٌب عبد الحمٌد على ابو زٌد منفردا وذلن على كل ما ٌختص بالشركه 

مع الؽٌر سواء اكان لطاع اعمال عام او حكومه او لطاع خاص او اهالى او بنون او الرهن او االلتراض وذلن على ان ٌمترن 

التولٌع باسم الشركه وفى حدود ؼرضها فمط وٌجوز للشرٌن ان ٌوكل عنها من ٌشاء فى كل او بعض ماسبك ، تارٌخ : 

 76298برلم       21191123

برلم       21191123باسل ٌسرى ابراهٌم امبابى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح /شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  897

76298 

برلم       21191123باسل ٌسرى ابراهٌم امبابى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل صفته لٌصبح /شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  898

76298 

احمد دمحم نجٌب عبد الحمٌد على ابو زٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح /شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  899

 76298برلم       21191123

احمد دمحم نجٌب عبد الحمٌد على ابو زٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل صفته لٌصبح /شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  911

 76298برلم       21191123

محمود على محمود دمحمٌن  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  911

 68219برلم       21191123

خ : محمود على محمود دمحمٌن  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌ -  912

 68219برلم       21191123

احمد هشام سٌد ابو العٌون  شركة تضامن  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  913

 68219برلم       21191123

تحماته ، تارٌخ : احمد هشام سٌد ابو العٌون  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم خروج من الشركه واستالم كافه حموله ومس -  914

 68219برلم       21191123
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محمود على محمود دمحمٌن  -محمود على محمود دمحمٌن  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح لطرؾ  -  915

ئات والبنون ، منفردا وله الحك فى التعامل مع البنون من التراض ورهن وله الحك فى تفوٌض الشرٌن الموصى فى التعامل مع الهٌ

 68219برلم       21191123تارٌخ : 

محمود على محمود دمحمٌن  -محمود على محمود دمحمٌن  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح لطرؾ  -  916

ع الهٌئات والبنون ، منفردا وله الحك فى التعامل مع البنون من التراض ورهن وله الحك فى تفوٌض الشرٌن الموصى فى التعامل م

 68219برلم       21191123تارٌخ : 

محمود على محمود دمحمٌن  -احمد هشام سٌد ابو العٌون  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح لطرؾ  -  917

تعامل مع الهٌئات والبنون ، منفردا وله الحك فى التعامل مع البنون من التراض ورهن وله الحك فى تفوٌض الشرٌن الموصى فى ال

 68219برلم       21191123تارٌخ : 

محمود على محمود دمحمٌن  -احمد هشام سٌد ابو العٌون  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح لطرؾ  -  918

صى فى التعامل مع الهٌئات والبنون ، منفردا وله الحك فى التعامل مع البنون من التراض ورهن وله الحك فى تفوٌض الشرٌن المو

 68219برلم       21191123تارٌخ : 

وائل دمحم علً دمحم احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر احمد السٌد احمد شاهٌن ودون ؼٌره من المدٌرٌن  -  919

باسمها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن الشركه فى عاللتها مع الؽٌر وله فى ذلن اوسع السلطات وله منفردا التعامل 

اؼرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافئاتهم  ولبض ودفع 

الصفمات التى تتعلك كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات و

 18631برلم       21191123بمعامالت الشركه نمدا او باالجل وله شراء جمٌع المواد ، تارٌخ : 

ٌاسر عبدالمجٌد عبدهللا علوان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر احمد السٌد احمد شاهٌن ودون ؼٌره من  -  911

وله فى ذلن اوسع السلطات وله منفردا التعامل باسمها واجراء كافه العمود والمعامالت المدٌرٌن الشركه فى عاللتها مع الؽٌر 

الداخله ضمن اؼرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافئاتهم  

ٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذن

 18631برلم       21191123التى تتعلك بمعامالت الشركه نمدا او باالجل وله شراء جمٌع المواد ، تارٌخ : 

ٌد احمد ٌتولً ادارة الشركة كال من /احمد السٌد احمد شاهٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر احمد الس -  911

شاهٌن ودون ؼٌره من المدٌرٌن الشركه فى عاللتها مع الؽٌر وله فى ذلن اوسع السلطات وله منفردا التعامل باسمها واجراء كافه 

العمود والمعامالت الداخله ضمن اؼرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم 

ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود  واجورهم ومكافئاتهم  ولبض

برلم       21191123والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه نمدا او باالجل وله شراء جمٌع المواد ، تارٌخ : 

18631 

مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر احمد السٌد احمد شاهٌن ودون ؼٌره من  أٌمن عبدالاله عبداللطٌؾ عبدالاله  ذات -  912

المدٌرٌن الشركه فى عاللتها مع الؽٌر وله فى ذلن اوسع السلطات وله منفردا التعامل باسمها واجراء كافه العمود والمعامالت 

الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافئاتهم  الداخله ضمن اؼرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى 

ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات 

 18631برلم       21191123التى تتعلك بمعامالت الشركه نمدا او باالجل وله شراء جمٌع المواد ، تارٌخ : 

وائل دمحم علً دمحم احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  و المهمات والبضائع والمنموالت وااللتراض بطرٌك االعتماد  -  913

وكذلن المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن 

االخرى وله احمٌه التصرؾ فى الثابت والمنمول عامه وجمٌع سٌارات الشركه والعمارات وجمٌع  االشتراكات فى المإسسات

التصرفات الناللة للملكٌه وترتٌب جمٌع الحموق العٌنٌه االصلٌه والتبعٌه سواء بالبٌع و لبض الثمن او الرهن ٌجمٌع انواعه المانونٌه 

 18631برلم       21191123عمود ، تارٌخ : او ترتٌب حموق امتٌاز او اختصاص والتولٌع على ال

ٌاسر عبدالمجٌد عبدهللا علوان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  و المهمات والبضائع والمنموالت وااللتراض بطرٌك  -  914

مارات والرهون االعتماد وكذلن المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والع
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وكذلن االشتراكات فى المإسسات االخرى وله احمٌه التصرؾ فى الثابت والمنمول عامه وجمٌع سٌارات الشركه والعمارات وجمٌع 

التصرفات الناللة للملكٌه وترتٌب جمٌع الحموق العٌنٌه االصلٌه والتبعٌه سواء بالبٌع و لبض الثمن او الرهن ٌجمٌع انواعه المانونٌه 

 18631برلم       21191123رتٌب حموق امتٌاز او اختصاص والتولٌع على العمود ، تارٌخ : او ت

ٌتولً ادارة الشركة كال من /احمد السٌد احمد شاهٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  و المهمات والبضائع والمنموالت  -  915

مادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه وااللتراض بطرٌك االعتماد وكذلن المروض ؼٌر المفتوح بها اعت

والعمارات والرهون وكذلن االشتراكات فى المإسسات االخرى وله احمٌه التصرؾ فى الثابت والمنمول عامه وجمٌع سٌارات 

ه سواء بالبٌع و لبض الثمن او الشركه والعمارات وجمٌع التصرفات الناللة للملكٌه وترتٌب جمٌع الحموق العٌنٌه االصلٌه والتبعٌ

 18631برلم       21191123الرهن ٌجمٌع انواعه المانونٌه او ترتٌب حموق امتٌاز او اختصاص والتولٌع على العمود ، تارٌخ : 

طرٌك أٌمن عبدالاله عبداللطٌؾ عبدالاله  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  و المهمات والبضائع والمنموالت وااللتراض ب -  916

االعتماد وكذلن المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات والرهون 

وكذلن االشتراكات فى المإسسات االخرى وله احمٌه التصرؾ فى الثابت والمنمول عامه وجمٌع سٌارات الشركه والعمارات وجمٌع 

كٌه وترتٌب جمٌع الحموق العٌنٌه االصلٌه والتبعٌه سواء بالبٌع و لبض الثمن او الرهن ٌجمٌع انواعه المانونٌه التصرفات الناللة للمل

 18631برلم       21191123او ترتٌب حموق امتٌاز او اختصاص والتولٌع على العمود ، تارٌخ : 

ائٌه امام مصلحة الشهر العمارى عن كل ما تمدم وكل وائل دمحم علً دمحم احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  النه -  917

والمدٌر ٌاسر عبدالمجٌدعبدهللا علوان ٌمثل  -ماٌصلح لانونا من اعمال التصرفات وله احمٌه توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر

اؼراضها واستالم وتسلم الشركة فمط فى التعامل مع جمٌع السفارات والمنصلٌات فى جمهورٌة مصر العربٌة باسم الشركة ولتحمٌك 

ٌمثل الشركة فمط فً التعامل مع المنصلٌة السعودٌة  -والمدٌر / أٌمن عبدالاله عبداللطٌؾ عبدالاله  -االوراق والتولٌع امامها 

 18631برلم       21191123وؼٌرها من السفارات والمنصلٌات فً جمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : 

 علوان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  النهائٌه امام مصلحة الشهر العمارى عن كل ما تمدم وكل ٌاسر عبدالمجٌد عبدهللا -  918

والمدٌر ٌاسر عبدالمجٌدعبدهللا علوان ٌمثل  -ماٌصلح لانونا من اعمال التصرفات وله احمٌه توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر

فى جمهورٌة مصر العربٌة باسم الشركة ولتحمٌك اؼراضها واستالم وتسلم  الشركة فمط فى التعامل مع جمٌع السفارات والمنصلٌات

ٌمثل الشركة فمط فً التعامل مع المنصلٌة السعودٌة  -والمدٌر / أٌمن عبدالاله عبداللطٌؾ عبدالاله  -االوراق والتولٌع امامها 

 18631برلم       21191123وؼٌرها من السفارات والمنصلٌات فً جمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : 

ٌتولً ادارة الشركة كال من /احمد السٌد احمد شاهٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  النهائٌه امام مصلحة الشهر  -  919

والمدٌر ٌاسر  -العمارى عن كل ما تمدم وكل ماٌصلح لانونا من اعمال التصرفات وله احمٌه توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر

 علوان ٌمثل الشركة فمط فى التعامل مع جمٌع السفارات والمنصلٌات فى جمهورٌة مصر العربٌة باسم الشركة عبدالمجٌدعبدهللا

ٌمثل الشركة فمط فً  -والمدٌر / أٌمن عبدالاله عبداللطٌؾ عبدالاله  -ولتحمٌك اؼراضها واستالم وتسلم االوراق والتولٌع امامها 

برلم       21191123من السفارات والمنصلٌات فً جمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : التعامل مع المنصلٌة السعودٌة وؼٌرها 

18631 

أٌمن عبدالاله عبداللطٌؾ عبدالاله  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  النهائٌه امام مصلحة الشهر العمارى عن كل ما تمدم  -  921

والمدٌر ٌاسر عبدالمجٌدعبدهللا علوان ٌمثل  -ر فى كل او بعض ماذكروكل ماٌصلح لانونا من اعمال التصرفات وله احمٌه توكٌل الؽٌ

الشركة فمط فى التعامل مع جمٌع السفارات والمنصلٌات فى جمهورٌة مصر العربٌة باسم الشركة ولتحمٌك اؼراضها واستالم وتسلم 

شركة فمط فً التعامل مع المنصلٌة السعودٌة ٌمثل ال -والمدٌر / أٌمن عبدالاله عبداللطٌؾ عبدالاله  -االوراق والتولٌع امامها 

 18631برلم       21191123وؼٌرها من السفارات والمنصلٌات فً جمهورٌة مصر العربٌة ، تارٌخ : 

وائل دمحم علً دمحم احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ووزارة الموي العاملة وجمٌع مكاتبها بجمهورٌة مصر العربٌة  -  921

والمدٌر / وائل دمحم علً دمحم -الشركة ولتحمٌك أؼراضها واستالم وتسلم االوراق والتولٌع امام كافة الجهات السابمة فمط  وذلن بؤسم

ٌمثل الشركة فمط فً التعامل مع المنصلٌة السعودٌة وؼٌرها من السفارات والمنصلٌات فً جمهورٌة مصر العربٌة ووزارة  -احمد 

بجمهورٌة مصر العربٌة وذلن بؤسم الشركة ولتحمٌك اؼراضها واستالم االوراق والتولٌع امام كافة  الموي العاملة وجمٌع مكاتبها

 18631برلم       21191123، تارٌخ :  1الجهات السابمة فمط 

مصر  ٌاسر عبدالمجٌد عبدهللا علوان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ووزارة الموي العاملة وجمٌع مكاتبها بجمهورٌة -  922

والمدٌر / وائل دمحم -العربٌة وذلن بؤسم الشركة ولتحمٌك أؼراضها واستالم وتسلم االوراق والتولٌع امام كافة الجهات السابمة فمط 
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ٌمثل الشركة فمط فً التعامل مع المنصلٌة السعودٌة وؼٌرها من السفارات والمنصلٌات فً جمهورٌة مصر العربٌة  -علً دمحم احمد 

العاملة وجمٌع مكاتبها بجمهورٌة مصر العربٌة وذلن بؤسم الشركة ولتحمٌك اؼراضها واستالم االوراق والتولٌع امام  ووزارة الموي

 18631برلم       21191123، تارٌخ :  1كافة الجهات السابمة فمط 

وزارة الموي العاملة وجمٌع ٌتولً ادارة الشركة كال من /احمد السٌد احمد شاهٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  و -  923

مكاتبها بجمهورٌة مصر العربٌة وذلن بؤسم الشركة ولتحمٌك أؼراضها واستالم وتسلم االوراق والتولٌع امام كافة الجهات السابمة 

نصلٌات فً ٌمثل الشركة فمط فً التعامل مع المنصلٌة السعودٌة وؼٌرها من السفارات والم -والمدٌر / وائل دمحم علً دمحم احمد -فمط 

جمهورٌة مصر العربٌة ووزارة الموي العاملة وجمٌع مكاتبها بجمهورٌة مصر العربٌة وذلن بؤسم الشركة ولتحمٌك اؼراضها 

 18631برلم       21191123، تارٌخ :  1واستالم االوراق والتولٌع امام كافة الجهات السابمة فمط 

سئولٌة محدودة  مدٌر عام  ووزارة الموي العاملة وجمٌع مكاتبها بجمهورٌة مصر أٌمن عبدالاله عبداللطٌؾ عبدالاله  ذات م -  924

والمدٌر / وائل دمحم -العربٌة وذلن بؤسم الشركة ولتحمٌك أؼراضها واستالم وتسلم االوراق والتولٌع امام كافة الجهات السابمة فمط 

ٌة وؼٌرها من السفارات والمنصلٌات فً جمهورٌة مصر العربٌة ٌمثل الشركة فمط فً التعامل مع المنصلٌة السعود -علً دمحم احمد 

ووزارة الموي العاملة وجمٌع مكاتبها بجمهورٌة مصر العربٌة وذلن بؤسم الشركة ولتحمٌك اؼراضها واستالم االوراق والتولٌع امام 

 18631برلم       21191123، تارٌخ :  1كافة الجهات السابمة فمط 

حة  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض المهندسه / سمٌر فهمى مسٌحة رئٌس مجلس ادارة  سمٌر فهمى مسٌ -  925

والعضو المنتدب فى التولٌع فى جمٌع البنون بدون حد الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌه وخطابات الضمان وكافه العمود مع 

    21191123الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : البنون وجمٌع االعمال البنكٌه التى تخص الشركه وله تفوٌض 

 12554برلم   

سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض المهندسه / سمٌر فهمى مسٌحة رئٌس مجلس ادارة   -  926

وخطابات الضمان وكافه العمود مع  والعضو المنتدب فى التولٌع فى جمٌع البنون بدون حد الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌه

    21191123البنون وجمٌع االعمال البنكٌه التى تخص الشركه وله تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : 

 12554برلم   

ئٌس مجلس ادارة  سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض المهندسه / سمٌر فهمى مسٌحة ر -  927

والعضو المنتدب فى التولٌع فى جمٌع البنون بدون حد الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌه وخطابات الضمان وكافه العمود مع 

    21191123البنون وجمٌع االعمال البنكٌه التى تخص الشركه وله تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : 

 12554برلم   

سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض المهندسه / سمٌر فهمى مسٌحة رئٌس مجلس ادارة   -  928

والعضو المنتدب فى التولٌع فى جمٌع البنون بدون حد الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌه وخطابات الضمان وكافه العمود مع 

    21191123كه وله تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : البنون وجمٌع االعمال البنكٌه التى تخص الشر

 12554برلم   

سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض المهندسه / سمٌر فهمى مسٌحة رئٌس مجلس ادارة   -  929

ؾ والتحوٌالت البنكٌه وخطابات الضمان وكافه العمود مع والعضو المنتدب فى التولٌع فى جمٌع البنون بدون حد الصى للصر

    21191123البنون وجمٌع االعمال البنكٌه التى تخص الشركه وله تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : 

 12554برلم   

فهمى مسٌحة رئٌس مجلس ادارة   سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض المهندسه / سمٌر -  931

والعضو المنتدب فى التولٌع فى جمٌع البنون بدون حد الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌه وخطابات الضمان وكافه العمود مع 

    21191123البنون وجمٌع االعمال البنكٌه التى تخص الشركه وله تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : 

 12554رلم   ب

سمٌر فهمى مسٌحة  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض المهندسه / سمٌر فهمى مسٌحة رئٌس مجلس ادارة   -  931

والعضو المنتدب فى التولٌع فى جمٌع البنون بدون حد الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌه وخطابات الضمان وكافه العمود مع 
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    21191123بنكٌه التى تخص الشركه وله تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : البنون وجمٌع االعمال ال

 12554برلم   

سمٌر فهمى مسٌحة  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض المهندسه / سمٌر فهمى مسٌحة رئٌس مجلس ادارة   -  932

حد الصى للصرؾ والتحوٌالت البنكٌه وخطابات الضمان وكافه العمود مع والعضو المنتدب فى التولٌع فى جمٌع البنون بدون 

    21191123البنون وجمٌع االعمال البنكٌه التى تخص الشركه وله تفوٌض الؽٌر لدى البنون فى كل او بعض صالحٌاته ، تارٌخ : 

 12554برلم   

 1خارجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته مصطفً احمد انور كامل احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم ت -  933

 41981برلم       21191123، تارٌخ : 

 1مصطفً احمد انور كامل احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  934

 41981برلم       21191123، تارٌخ : 

، تارٌخ :  1مل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته عبد المنعم انور كا -  935

 41981برلم       21191123

، تارٌخ :  1عبد المنعم انور كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  936

 41981برلم       21191123

مصطفً احمد انور كامل احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبحت االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  937

علً ان ٌكون للشرٌن المتضامن / احمد انور كامل منفردا حك االلتراض والرهن والبٌع والتولٌع دون الرجوع الً الشرٌن االخر 

 41981برلم       21191123، تارٌخ :  1لؽٌر فً بعض او كل ما سبك وله فً ذلن منفردا حك توكٌل ا

مصطفً احمد انور كامل احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبحت االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن  -  938

ٌع دون الرجوع الً الشرٌن االخر علً ان ٌكون للشرٌن المتضامن / احمد انور كامل منفردا حك االلتراض والرهن والبٌع والتول

 41981برلم       21191123، تارٌخ :  1وله فً ذلن منفردا حك توكٌل الؽٌر فً بعض او كل ما سبك 

عبد المنعم انور كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبحت االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن علً ان  -  939

احمد انور كامل منفردا حك االلتراض والرهن والبٌع والتولٌع دون الرجوع الً الشرٌن االخر وله فً ٌكون للشرٌن المتضامن / 

 41981برلم       21191123، تارٌخ :  1ذلن منفردا حك توكٌل الؽٌر فً بعض او كل ما سبك 

ٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن علً ان عبد المنعم انور كامل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبحت االدارة والتولٌع للشر -  941

ٌكون للشرٌن المتضامن / احمد انور كامل منفردا حك االلتراض والرهن والبٌع والتولٌع دون الرجوع الً الشرٌن االخر وله فً 

 41981برلم       21191123، تارٌخ :  1ذلن منفردا حك توكٌل الؽٌر فً بعض او كل ما سبك 

برلم       21191124شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :   دمحم عادل محمود ٌسرى -  941

21122 

    21191124ناصر فهمى محمود ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  942

 21122برلم   

    21191124مة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ : دمحم عوض عفٌفى تاج الدٌن  شركة مساه -  943

 21122برلم   

    21191124ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  944

 21122برلم   

    21191124عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :   ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة -  945

 21122برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 149 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

خالد زكرٌا حنؾ دمحم السحار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  946

 21122برلم       21191124

 21122برلم       21191124مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  دمحم حمى دمحم  شركة مساهمة  عضو -  947

برلم       21191124خالد المعتز محمود امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  948

21122 

    21191124تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :   طارق حسٌن بكرى عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  949

 21122برلم   

حازم عبدالمحسن عبدالؽنى خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  951

 21122برلم       21191124

برلم       21191124ول استمالته من الشركة ، تارٌخ : ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لب -  951

21122 

برلم       21191124احمد شرٌؾ لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  952

21122 

برلم       21191124:  ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ -  953

21122 

برلم       21191124دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  954

21122 

    21191124ناصر فهمى محمود ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  955

 21122برلم   

    21191124دمحم عوض عفٌفى تاج الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  956

 21122برلم   

    21191124ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  957

 21122برلم   

    21191124ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  958

 21122برلم   

خالد زكرٌا حنؾ دمحم السحار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  959

 21122برلم       21191124

 21122برلم       21191124دمحم حمى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  961

برلم       21191124خالد المعتز محمود امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  961

21122 

    21191124طارق حسٌن بكرى عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  962

 21122برلم   

حسن عبدالؽنى خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ : حازم عبدالم -  963

 21122برلم       21191124



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 150 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191124ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  964

21122 

برلم       21191124كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ : احمد شرٌؾ لطفى  شر -  965

21122 

برلم       21191124ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  966

21122 

برلم       21191124رة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ : دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  967

21122 

    21191124ناصر فهمى محمود ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  968

 21122برلم   

    21191124استمالته من الشركة ، تارٌخ :  دمحم عوض عفٌفى تاج الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول -  969

 21122برلم   

    21191124ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  971

 21122برلم   

    21191124ستمالته من الشركة ، تارٌخ : ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول ا -  971

 21122برلم   

خالد زكرٌا حنؾ دمحم السحار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  972

 21122برلم       21191124

 21122برلم       21191124ته من الشركة ، تارٌخ : دمحم حمى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمال -  973

برلم       21191124خالد المعتز محمود امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  974

21122 

    21191124ة ، تارٌخ : طارق حسٌن بكرى عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشرك -  975

 21122برلم   

حازم عبدالمحسن عبدالؽنى خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  976

 21122برلم       21191124

برلم       21191124ٌخ : ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تار -  977

21122 

برلم       21191124احمد شرٌؾ لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  978

21122 

برلم       21191124ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  979

21122 

برلم       21191124دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  981

21122 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21191124ناصر فهمى محمود ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  981

 21122برلم   

    21191124ض عفٌفى تاج الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ : دمحم عو -  982

 21122برلم   

    21191124ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  983

 21122برلم   

    21191124مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ : ابراهٌم  -  984

 21122برلم   

خالد زكرٌا حنؾ دمحم السحار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  985

 21122برلم       21191124

 21122برلم       21191124دمحم حمى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  986

برلم       21191124خالد المعتز محمود امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  987

21122 

    21191124عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  طارق حسٌن بكرى -  988

 21122برلم   

حازم عبدالمحسن عبدالؽنى خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  989

 21122برلم       21191124

برلم       21191124ٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ : ابراهٌم مصطفى ابراه -  991

21122 

برلم       21191124احمد شرٌؾ لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ :  -  991

21122 

برلم       21191124رة  تم لبول استمالته من الشركة ، تارٌخ : ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  992

21122 

دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ  -  993

 21122برلم       21191124: 

ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، ناصر فهمى محمود ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  -  994

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

دمحم عوض عفٌفى تاج الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  995

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

راهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، ابراهٌم عبدالسالم اب -  996

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  997

 21122 برلم      21191124تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

خالد زكرٌا حنؾ دمحم السحار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات  -  998

 21122برلم       21191124االستثمارٌه ، تارٌخ : 

ٌه ، تارٌخ : دمحم حمى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمار -  999

 21122برلم       21191124

خالد المعتز محمود امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1111

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، طارق حسٌن بكرى عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة  -  1111

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

حازم عبدالمحسن عبدالؽنى خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات  -  1112

 21122برلم       21191124االستثمارٌه ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة   -  1113

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

احمد شرٌؾ لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1114

 21122برلم       21191124

مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  ٌاسر نبٌل زكى  شركة -  1115

 21122برلم       21191124

دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1116

 21122برلم       21191124

مى محمود ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ ناصر فه -  1117

 21122برلم       21191124: 

دمحم عوض عفٌفى تاج الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1118

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1119

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

،  ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه -  1111

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

خالد زكرٌا حنؾ دمحم السحار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات  -  1111

 21122برلم       21191124االستثمارٌه ، تارٌخ : 

مصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : دمحم حمى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه ال -  1112

 21122برلم       21191124

خالد المعتز محمود امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1113

 21122برلم       21191124

ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، طارق حسٌن بكرى عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  1114

 21122برلم       21191124تارٌخ : 
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 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حازم عبدالمحسن عبدالؽنى خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه  -  1115

 21122برلم       21191124، تارٌخ : 

ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1116

 21122برلم       21191124

احمد شرٌؾ لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1117

 21122لم   بر    21191124

ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1118

 21122برلم       21191124

دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1119

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

ناصر فهمى محمود ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1121

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

ات االستثمارٌه ، دمحم عوض عفٌفى تاج الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروع -  1121

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه  -  1122

 21122برلم       21191124، تارٌخ : 

دارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  1123

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

خالد زكرٌا حنؾ دمحم السحار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل عن الشركة المصرٌه  -  1124

 21122برلم       21191124للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : 

حمى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : دمحم  -  1125

 21122برلم       21191124

خالد المعتز محمود امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1126

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

طارق حسٌن بكرى عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1127

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

حازم عبدالمحسن عبدالؽنى خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات  -  1128

 21122برلم       21191124ه ، تارٌخ : االستثمارٌ

ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1129

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

شروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : احمد شرٌؾ لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للم -  1131

 21122برلم       21191124

ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1131

 21122برلم       21191124
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المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه -  1132

 21122برلم       21191124

ناصر فهمى محمود ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ  -  1133

 21122برلم       21191124: 

لس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، دمحم عوض عفٌفى تاج الدٌن  شركة مساهمة  عضو مج -  1134

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1135

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

صطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، ابراهٌم مدحت م -  1136

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

خالد زكرٌا حنؾ دمحم السحار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات  -  1137

 21122برلم       21191124االستثمارٌه ، تارٌخ : 

دمحم حمى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1138

 21122برلم       21191124

 خالد المعتز محمود امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : -  1139

 21122برلم       21191124

طارق حسٌن بكرى عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1141

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

روعات االستثمارٌه حازم عبدالمحسن عبدالؽنى خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمش -  1141

 21122برلم       21191124، تارٌخ : 

ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1142

 21122برلم       21191124

لمصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : احمد شرٌؾ لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه ا -  1143

 21122برلم       21191124

ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1144

 21122برلم       21191124

دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1145

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

ناصر فهمى محمود ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1146

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

دمحم عوض عفٌفى تاج الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1147

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

ٌه للمشروعات االستثمارٌه ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصر -  1148

 21122برلم       21191124، تارٌخ : 
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ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1149

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل عن الشركة المصرٌه خالد زكرٌا حنؾ دمحم السحار  شركة مساهمة  رئٌس  -  1151

 21122برلم       21191124للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : 

دمحم حمى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1151

 21122برلم       21191124

حمود امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، خالد المعتز م -  1152

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

طارق حسٌن بكرى عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1153

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

حازم عبدالمحسن عبدالؽنى خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات  -  1154

 21122برلم       21191124االستثمارٌه ، تارٌخ : 

ه ، ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌ -  1155

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

احمد شرٌؾ لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1156

 21122برلم       21191124

الستثمارٌه ، تارٌخ : ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات ا -  1157

 21122برلم       21191124

دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1158

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

ركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ، ناصر فهمى محمود ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن الش -  1159

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

دمحم عوض عفٌفى تاج الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1161

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

مة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساه -  1161

 21122برلم       21191124، تارٌخ : 

ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1162

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

خالد زكرٌا حنؾ دمحم السحار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل عن الشركة المصرٌة  -  1163

 21122برلم       21191124للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : 

دمحم حمى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1164

 21122برلم       21191124

خالد المعتز محمود امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1165

 21122برلم       21191124تارٌخ : 
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وعات االستثمارٌه ، طارق حسٌن بكرى عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌة للمشر -  1166

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

حازم عبدالمحسن عبدالؽنى خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌة للمشروعات  -  1167

 21122برلم       21191124االستثمارٌه ، تارٌخ : 

ة  ممثل عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ، ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  1168

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

احمد شرٌؾ لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1169

 21122برلم       21191124

مجلس ادارة  ممثل عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو  -  1171

 21122برلم       21191124

دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1171

 21122برلم       21191124

شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ   ناصر فهمى محمود ناصر -  1172

 21122برلم       21191124: 

دمحم عوض عفٌفى تاج الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1173

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1174

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1175

 21122برلم       21191124ٌخ : تار

خالد زكرٌا حنؾ دمحم السحار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات  -  1176

 21122برلم       21191124االستثمارٌه ، تارٌخ : 

للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : دمحم حمى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه  -  1177

 21122برلم       21191124

خالد المعتز محمود امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1178

 21122برلم       21191124

ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ،  طارق حسٌن بكرى عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  1179

 21122برلم       21191124تارٌخ : 

حازم عبدالمحسن عبدالؽنى خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه  -  1181

 21122برلم       21191124، تارٌخ : 

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  شرك -  1181

 21122برلم       21191124

احمد شرٌؾ لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  -  1182

 21122برلم       21191124
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شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل الشركه المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ : ٌاسر نبٌل زكى   -  1183

 21122برلم       21191124

برلم       21191124دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال ، تارٌخ :  -  1184

21122 

    21191124مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال ، تارٌخ : ناصر فهمى محمود ناصر  شركة  -  1185

 21122برلم   

    21191124دمحم عوض عفٌفى تاج الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال ، تارٌخ :  -  1186

 21122برلم   

    21191124س مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال ، تارٌخ : ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌ -  1187

 21122برلم   

    21191124ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال ، تارٌخ :  -  1188

 21122برلم   

و منتدب  عن حصته فى راس المال ، تارٌخ : خالد زكرٌا حنؾ دمحم السحار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعض -  1189

 21122برلم       21191124

 21122برلم       21191124دمحم حمى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال ، تارٌخ :  -  1191

برلم       21191124تارٌخ :  خالد المعتز محمود امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال ، -  1191

21122 

    21191124طارق حسٌن بكرى عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال ، تارٌخ :  -  1192

 21122برلم   

حازم عبدالمحسن عبدالؽنى خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال ، تارٌخ :  -  1193

 21122برلم       21191124

برلم       21191124ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال ، تارٌخ :  -  1194

21122 

برلم       21191124احمد شرٌؾ لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال ، تارٌخ :  -  1195

21122 

برلم       21191124نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال ، تارٌخ :  ٌاسر -  1196

21122 

تعدٌل حك التولٌع عن الشركة  -دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال -  1197

حنفى دمحم السحار ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( ممثل عن  والبنون لٌصبح حك التولٌع عن الشركة للسٌد/ خالد زكرٌا

الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه تولٌعا منفردا امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه شوكذلن ابرام العمود وله حك 

التولٌع على شهادات االسهم المإلته اما حك  االلتراض باسم الشركة وكذلن حك التولٌع على عمود التعدٌل النظام االساسى وكذلن

 21122برلم       21191124التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون فٌصبح من تولٌعٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك التولٌع عن  -ناصر فهمى محمود ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال -  1198

لتولٌع عن الشركة للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( الشركة والبنون لٌصبح حك ا

ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه تولٌعا منفردا امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه شوكذلن ابرام العمود 
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عمود التعدٌل النظام االساسى وكذلن التولٌع على شهادات االسهم المإلته  وله حك االلتراض باسم الشركة وكذلن حك التولٌع على

 21122برلم       21191124اما حك التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون فٌصبح من تولٌعٌن ، تارٌخ : 

التولٌع عن  تعدٌل حك -دمحم عوض عفٌفى تاج الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال -  1199

الشركة والبنون لٌصبح حك التولٌع عن الشركة للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( 

ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه تولٌعا منفردا امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه شوكذلن ابرام العمود 

تراض باسم الشركة وكذلن حك التولٌع على عمود التعدٌل النظام االساسى وكذلن التولٌع على شهادات االسهم المإلته وله حك االل

 21122برلم       21191124اما حك التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون فٌصبح من تولٌعٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك التولٌع عن  -س مجلس ادارة  عن حصته فى راس المالابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌ -  1111

الشركة والبنون لٌصبح حك التولٌع عن الشركة للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( 

ؼٌر الحكومٌه شوكذلن ابرام العمود ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه تولٌعا منفردا امام كافة الجهات الحكومٌه و

وله حك االلتراض باسم الشركة وكذلن حك التولٌع على عمود التعدٌل النظام االساسى وكذلن التولٌع على شهادات االسهم المإلته 

 21122برلم       21191124اما حك التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون فٌصبح من تولٌعٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك التولٌع عن  -هٌم مدحت مصطفى امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المالابرا -  1111

الشركة والبنون لٌصبح حك التولٌع عن الشركة للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( 

ا منفردا امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه شوكذلن ابرام العمود ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه تولٌع

وله حك االلتراض باسم الشركة وكذلن حك التولٌع على عمود التعدٌل النظام االساسى وكذلن التولٌع على شهادات االسهم المإلته 

 21122برلم       21191124اما حك التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون فٌصبح من تولٌعٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك  -خالد زكرٌا حنؾ دمحم السحار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عن حصته فى راس المال -  1112

التولٌع عن الشركة والبنون لٌصبح حك التولٌع عن الشركة للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار ) رئٌس مجلس االدارة والعضو 

للمشروعات االستثمارٌه تولٌعا منفردا امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه شوكذلن المنتدب ( ممثل عن الشركة المصرٌه 

ابرام العمود وله حك االلتراض باسم الشركة وكذلن حك التولٌع على عمود التعدٌل النظام االساسى وكذلن التولٌع على شهادات 

 21122برلم       21191124ٌصبح من تولٌعٌن ، تارٌخ : االسهم المإلته اما حك التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون ف

تعدٌل حك التولٌع عن الشركة والبنون  -دمحم حمى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال -  1113

( ممثل عن الشركة  لٌصبح حك التولٌع عن الشركة للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب

المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه تولٌعا منفردا امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه شوكذلن ابرام العمود وله حك 

االلتراض باسم الشركة وكذلن حك التولٌع على عمود التعدٌل النظام االساسى وكذلن التولٌع على شهادات االسهم المإلته اما حك 

 21122برلم       21191124ابة عن الشركة لدى البنون فٌصبح من تولٌعٌن ، تارٌخ : التولٌع نٌ

تعدٌل حك التولٌع عن الشركة  -خالد المعتز محمود امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال -  1114

) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( ممثل عن  والبنون لٌصبح حك التولٌع عن الشركة للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار

الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه تولٌعا منفردا امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه شوكذلن ابرام العمود وله حك 

ات االسهم المإلته اما حك االلتراض باسم الشركة وكذلن حك التولٌع على عمود التعدٌل النظام االساسى وكذلن التولٌع على شهاد

 21122برلم       21191124التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون فٌصبح من تولٌعٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك التولٌع عن  -طارق حسٌن بكرى عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال -  1115

ة للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( الشركة والبنون لٌصبح حك التولٌع عن الشرك

ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه تولٌعا منفردا امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه شوكذلن ابرام العمود 

لنظام االساسى وكذلن التولٌع على شهادات االسهم المإلته وله حك االلتراض باسم الشركة وكذلن حك التولٌع على عمود التعدٌل ا

 21122برلم       21191124اما حك التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون فٌصبح من تولٌعٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك التولٌع  -حازم عبدالمحسن عبدالؽنى خمٌس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال -  1116

الشركة والبنون لٌصبح حك التولٌع عن الشركة للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب (  عن

ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه تولٌعا منفردا امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه شوكذلن ابرام العمود 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 159 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لشركة وكذلن حك التولٌع على عمود التعدٌل النظام االساسى وكذلن التولٌع على شهادات االسهم المإلته وله حك االلتراض باسم ا

 21122برلم       21191124اما حك التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون فٌصبح من تولٌعٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك التولٌع عن الشركة  -فى راس المال ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته -  1117

والبنون لٌصبح حك التولٌع عن الشركة للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( ممثل عن 

برام العمود وله حك الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه تولٌعا منفردا امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه شوكذلن ا

االلتراض باسم الشركة وكذلن حك التولٌع على عمود التعدٌل النظام االساسى وكذلن التولٌع على شهادات االسهم المإلته اما حك 

 21122برلم       21191124التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون فٌصبح من تولٌعٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك التولٌع عن الشركة  -مة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المالاحمد شرٌؾ لطفى  شركة مساه -  1118

والبنون لٌصبح حك التولٌع عن الشركة للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( ممثل عن 

ومٌه وؼٌر الحكومٌه شوكذلن ابرام العمود وله حك الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه تولٌعا منفردا امام كافة الجهات الحك

االلتراض باسم الشركة وكذلن حك التولٌع على عمود التعدٌل النظام االساسى وكذلن التولٌع على شهادات االسهم المإلته اما حك 

 21122برلم       21191124التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون فٌصبح من تولٌعٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك التولٌع عن الشركة والبنون  -ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عن حصته فى راس المال -  1119

لٌصبح حك التولٌع عن الشركة للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار ) رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ( ممثل عن الشركة 

فردا امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه شوكذلن ابرام العمود وله حك المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه تولٌعا من

االلتراض باسم الشركة وكذلن حك التولٌع على عمود التعدٌل النظام االساسى وكذلن التولٌع على شهادات االسهم المإلته اما حك 

 21122برلم       21191124التولٌع نٌابة عن الشركة لدى البنون فٌصبح من تولٌعٌن ، تارٌخ : 

دمحم عادل محمود ٌسرى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجتمعٌن لكال من تولٌع اول للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم  -  1111

السحار ) رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ( ) ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ( تولٌع ثانى للسٌد/ دمحم 

 21122برلم       21191124دهللا ) المدٌر المالى للشركة ( ، تارٌخ : وجٌه عب

ناصر فهمى محمود ناصر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مجتمعٌن لكال من تولٌع اول للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم  -  1111

ات االستثمارٌه ( تولٌع ثانى للسٌد/ دمحم السحار ) رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ( ) ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروع

 21122برلم       21191124وجٌه عبدهللا ) المدٌر المالى للشركة ( ، تارٌخ : 

دمحم عوض عفٌفى تاج الدٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجتمعٌن لكال من تولٌع اول للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى  -  1112

والعضو المنتدب ( ) ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ( تولٌع ثانى للسٌد/  دمحم السحار ) رئٌس مجلس االداره

 21122برلم       21191124دمحم وجٌه عبدهللا ) المدٌر المالى للشركة ( ، تارٌخ : 

ول للسٌد/ خالد زكرٌا ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  مجتمعٌن لكال من تولٌع ا -  1113

حنفى دمحم السحار ) رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ( ) ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ( تولٌع ثانى 

 21122برلم       21191124للسٌد/ دمحم وجٌه عبدهللا ) المدٌر المالى للشركة ( ، تارٌخ : 

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجتمعٌن لكال من تولٌع اول للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى ابراهٌم مدحت مصطفى امٌن  شرك -  1114

دمحم السحار ) رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ( ) ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ( تولٌع ثانى للسٌد/ 

 21122برلم       21191124دمحم وجٌه عبدهللا ) المدٌر المالى للشركة ( ، تارٌخ : 

خالد زكرٌا حنؾ دمحم السحار  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مجتمعٌن لكال من تولٌع اول للسٌد/  -  1115

خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار ) رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ( ) ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ( 

 21122برلم       21191124 وجٌه عبدهللا ) المدٌر المالى للشركة ( ، تارٌخ : تولٌع ثانى للسٌد/ دمحم

دمحم حمى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجتمعٌن لكال من تولٌع اول للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار )  -  1116

روعات االستثمارٌه ( تولٌع ثانى للسٌد/ دمحم وجٌه عبدهللا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ( ) ممثل عن الشركة المصرٌه للمش

 21122برلم       21191124) المدٌر المالى للشركة ( ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 160 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

خالد المعتز محمود امٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجتمعٌن لكال من تولٌع اول للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم  -  1117

ه والعضو المنتدب ( ) ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ( تولٌع ثانى للسٌد/ دمحم السحار ) رئٌس مجلس االدار

 21122برلم       21191124وجٌه عبدهللا ) المدٌر المالى للشركة ( ، تارٌخ : 

د/ خالد زكرٌا حنفى طارق حسٌن بكرى عبدالعال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجتمعٌن لكال من تولٌع اول للسٌ -  1118

دمحم السحار ) رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ( ) ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ( تولٌع ثانى للسٌد/ 

 21122برلم       21191124دمحم وجٌه عبدهللا ) المدٌر المالى للشركة ( ، تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجتمعٌن لكال من تولٌع اول للسٌد/ خالد زكرٌا حازم عبدالمحسن عبدالؽنى خمٌس  شركة  -  1119

حنفى دمحم السحار ) رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ( ) ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ( تولٌع ثانى 

 21122لم   بر    21191124للسٌد/ دمحم وجٌه عبدهللا ) المدٌر المالى للشركة ( ، تارٌخ : 

ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجتمعٌن لكال من تولٌع اول للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم  -  1121

السحار ) رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ( ) ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ( تولٌع ثانى للسٌد/ دمحم 

 21122برلم       21191124المدٌر المالى للشركة ( ، تارٌخ : وجٌه عبدهللا ) 

احمد شرٌؾ لطفى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجتمعٌن لكال من تولٌع اول للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار  -  1121

( تولٌع ثانى للسٌد/ دمحم وجٌه ) رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ( ) ممثل عن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه 

 21122برلم       21191124عبدهللا ) المدٌر المالى للشركة ( ، تارٌخ : 

ٌاسر نبٌل زكى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مجتمعٌن لكال من تولٌع اول للسٌد/ خالد زكرٌا حنفى دمحم السحار )  -  1122

ن الشركة المصرٌه للمشروعات االستثمارٌه ( تولٌع ثانى للسٌد/ دمحم وجٌه عبدهللا رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ( ) ممثل ع

 21122برلم       21191124) المدٌر المالى للشركة ( ، تارٌخ : 

نجالء صالح الدٌن دمحم على  شركة مساهمة  تحمٌل  نائب رئٌس لجنة االداره ورئٌس المطاعات الفنٌه ، تارٌخ :  -  1123

 17188برلم       21191124

    21191124خالد دمحم محروس  شركة مساهمة  تحمٌل  نائب رئٌس لجنة االداره ورئٌس المطاعات الفنٌه ، تارٌخ :  -  1124

 17188برلم   

المهندس/ مصطفى الصادق احمد دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  نائب رئٌس لجنة االداره ورئٌس المطاعات  -  1125

 17188برلم       21191124، تارٌخ :  الفنٌه

امانى زكرٌا حسن محمود  شركة مساهمة  تحمٌل  نائب رئٌس لجنة االداره ورئٌس المطاعات الفنٌه ، تارٌخ :  -  1126

 17188برلم       21191124

ات الفنٌه ، تارٌخ : دمحم فوزى عبدالمادر دمحم  شركة مساهمة  تحمٌل  نائب رئٌس لجنة االداره ورئٌس المطاع -  1127

 17188برلم       21191124

 17188برلم       21191124نجالء صالح الدٌن دمحم على  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس لطاع النظم ، تارٌخ :  -  1128

 17188برلم       21191124خالد دمحم محروس  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس لطاع النظم ، تارٌخ :  -  1129

    21191124لمهندس/ مصطفى الصادق احمد دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رئٌس لطاع النظم ، تارٌخ : ا -  1131

 17188برلم   

 17188برلم       21191124امانى زكرٌا حسن محمود  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس لطاع النظم ، تارٌخ :  -  1131

 17188برلم       21191124دمحم فوزى عبدالمادر دمحم  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس لطاع النظم ، تارٌخ :  -  1132
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برلم       21191124نجالء صالح الدٌن دمحم على  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس المطاع التجارى )ندبا( ، تارٌخ :  -  1133

17188 

 17188برلم       21191124مة  تحمٌل  رئٌس المطاع التجارى )ندبا( ، تارٌخ : خالد دمحم محروس  شركة مساه -  1134

المهندس/ مصطفى الصادق احمد دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  رئٌس المطاع التجارى )ندبا( ، تارٌخ :  -  1135

 17188برلم       21191124

برلم       21191124رئٌس المطاع التجارى )ندبا( ، تارٌخ :  امانى زكرٌا حسن محمود  شركة مساهمة  تحمٌل  -  1136

17188 

 17188برلم       21191124دمحم فوزى عبدالمادر دمحم  شركة مساهمة  تحمٌل  رئٌس المطاع التجارى )ندبا( ، تارٌخ :  -  1137

ه للمجموعه الدفترٌه )ندبا( والمائم بتسٌٌر نجالء صالح الدٌن دمحم على  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر عام االداره العام -  1138

 17188برلم       21191124اعمال المطاع المالى وااللتصادى ، تارٌخ : 

خالد دمحم محروس  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر عام االداره العامه للمجموعه الدفترٌه )ندبا( والمائم بتسٌٌر اعمال المطاع  -  1139

 17188برلم       21191124: المالى وااللتصادى ، تارٌخ 

المهندس/ مصطفى الصادق احمد دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مدٌر عام االداره العامه للمجموعه الدفترٌه  -  1141

 17188برلم       21191124)ندبا( والمائم بتسٌٌر اعمال المطاع المالى وااللتصادى ، تارٌخ : 

د  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر عام االداره العامه للمجموعه الدفترٌه )ندبا( والمائم بتسٌٌر امانى زكرٌا حسن محمو -  1141

 17188برلم       21191124اعمال المطاع المالى وااللتصادى ، تارٌخ : 

والمائم بتسٌٌر اعمال دمحم فوزى عبدالمادر دمحم  شركة مساهمة  تحمٌل  مدٌر عام االداره العامه للمجموعه الدفترٌه )ندبا(  -  1142

 17188برلم       21191124المطاع المالى وااللتصادى ، تارٌخ : 

عثمان خضر عثمان احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم رفع الوالٌه عنه لبلوؼه سن الرشد طبما لبطاله الرلم المومى وتم  -  1143

 57136برلم       21191124تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ : 

عثمان خضر عثمان احمد دمحم  شركة تضامن  تحمٌل  تم رفع الوالٌه عنه لبلوؼه سن الرشد طبما لبطاله الرلم المومى  -  1144

 57136برلم       21191124وتم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ : 

بسٌطة  تحمٌل  تم رفع الوالٌه عنه لبلوؼه سن الرشد طبما لبطاله الرلم المومى وتم  عثمان خضر عثمان احمد دمحم  توصٌة -  1145

 57136برلم       21191124تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ : 

الرلم المومى  عثمان خضر عثمان احمد دمحم  شركة تضامن  تحمٌل  تم رفع الوالٌه عنه لبلوؼه سن الرشد طبما لبطاله -  1146

 57136برلم       21191124وتم تعدٌل صفته من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ : 

، تارٌخ :  1دمحم محمود احمد رضوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌله من شرٌن متضامن الً شرٌن موصً  -  1147

 78843برلم       21191124

، تارٌخ :  1عبدالجابر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن متضامن الً شرٌن موصً  اسالم فتحً عبدالسمٌع -  1148

 78843برلم       21191124

دخول شرٌن  - 1دمحم محمود احمد رضوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من موصً الً متضامن  -  1149

ة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن /اسالم فتحً عبدالسمٌع عبدالجابر منفردا تم تعدٌل االدار -موصً مذكور اسمه بعمد التعدٌل  

له كافة السلطات لتمثٌل الشركة لدي كافه الجهات الحكومٌة والمطاعٌن العام والخاص واالستثماري والبنون واالفراد وحك الرهن 

الضمان والسحب واالٌداع وجمٌع المعامالت البنكٌة  وااللتراض وفتح الحسابات والتولٌع علً الشٌكات واستصدار خطابات وشهادة

 78843برلم       21191124من كافة البنون وللشرٌن المدٌر ٌوكل او ٌفوض من ٌراه فً ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 162 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دخول شرٌن  - 1اسالم فتحً عبدالسمٌع عبدالجابر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته من موصً الً متضامن  -  1151

تم تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن /اسالم فتحً عبدالسمٌع عبدالجابر منفردا  -بعمد التعدٌل   موصً مذكور اسمه

له كافة السلطات لتمثٌل الشركة لدي كافه الجهات الحكومٌة والمطاعٌن العام والخاص واالستثماري والبنون واالفراد وحك الرهن 

ً الشٌكات واستصدار خطابات وشهادة الضمان والسحب واالٌداع وجمٌع المعامالت البنكٌة وااللتراض وفتح الحسابات والتولٌع عل

 78843برلم       21191124من كافة البنون وللشرٌن المدٌر ٌوكل او ٌفوض من ٌراه فً ، تارٌخ : 

لسنة  365امنٌة رلم /  بموافمة 1دمحم محمود احمد رضوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كل  او بعض اختصاصاته  -  1151

 78843برلم       21191124، تارٌخ :  1 2119/11/14بتارٌخ / 5891صادرة برلم /  2119

لسنة  365بموافمة امنٌة رلم /  1اسالم فتحً عبدالسمٌع عبدالجابر  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  كل  او بعض اختصاصاته  -  1152

 78843برلم       21191124، تارٌخ :  1 2119/11/14بتارٌخ / 5891صادرة برلم /  2119

سامٌة عادل دمحم علوبه  توصٌة باالسهم  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع / موكولة للطرؾ االول منفردا فٌما  -  1153

ٌكون له الحك ٌتعلك بؤبرام العمود الخاصة بالشركة شرٌطة ان تكون كافة االعمال الصادرة بعنوان الشركة وضمن اؼراضها كما 

 -وله حك التولٌع فً التعامل علً حسابات الشركة فً البنون من سحب واٌداع  -فً توكٌل الؽٌر فً المٌام بؤدارة الشركة بدال منه 

كما ٌكون له الحك بالبٌع والشراء للنفس او للؽٌر وبالتولٌع علً عمود االلتراض والرهن والشراء والبٌع للنفس او للؽٌر وله حك 

 61315برلم       21191127كٌل لصالح كافة البنون فً كل او بعض ، تارٌخ : التو

وله حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً  -سامٌة عادل دمحم علوبه  توصٌة باالسهم  مدٌر و شرٌن  ما ذكر  -  1154

 61315  برلم     21191127، تارٌخ :  1تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل 

انضمام  -احمد حزٌن احمد بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالم كافة حموله ومستحماته  -  1155

تعدٌل حك االداره  -خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة  -شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة 

زت مصطفى صبحى مفردا وله حك التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون والحك فى والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن ع

 82182برلم       21191127توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

انضمام  -احمد حزٌن احمد بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالم كافة حموله ومستحماته  -  1156

تعدٌل حك االداره  -خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة  -ٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة شر

والتولٌع لتصبح للشرٌن المتضامن عزت مصطفى صبحى مفردا وله حك التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون والحك فى 

 82182برلم       21191127توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

احمد حزٌن احمد بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن كما لهم كافة  -  1157

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة والتعالدات مع الحكومة والمطاع العام والخاص واالفراد والهٌئات بشرط ان تكون االعمال التى 

،  1حمٌك ؼرض الشركة وبعنوانها وضمن اؼراضها على ان ٌكون التولٌع على الشٌكات للطرفٌن المتضامنٌن معا تصدر منهم لت

 82182برلم       21191127تارٌخ : 

احمد حزٌن احمد بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهم حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن كما لهم كافة  -  1158

ؼرض الشركة والتعالدات مع الحكومة والمطاع العام والخاص واالفراد والهٌئات بشرط ان تكون االعمال التى  السلطات لتحمٌك

،  1تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركة وبعنوانها وضمن اؼراضها على ان ٌكون التولٌع على الشٌكات للطرفٌن المتضامنٌن معا 

 82182برلم       21191127تارٌخ : 

تعدٌل  -زٌن احمد  بدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة احمد ح -  1159

حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامن منفردٌن ولهما الحك فى التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهما حك 

 43685برلم       21191127توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تعدٌل  -احمد حزٌن احمد  بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة  -  1161

حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامن منفردٌن ولهما الحك فى التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهما حك 

 43685برلم       21191127تارٌخ : توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 
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تعدٌل  -احمد حزٌن احمد  بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة  -  1161

حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامن منفردٌن ولهما الحك فى التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهما حك 

 43685برلم       21191127وكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : ت

تعدٌل  -احمد حزٌن احمد  بدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة  -  1162

ات والتعامل مع البنون ولهما حك حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامن منفردٌن ولهما الحك فى التولٌع على الشٌك

 43685برلم       21191127توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تعدٌل  -احمد حزٌن احمد  بدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة  -  1163

ولهما الحك فى التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهما حك  حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامن منفردٌن

 43685برلم       21191127توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تعدٌل  -احمد حزٌن احمد  بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة  -  1164

ع لتصبح للشرٌكٌن المتضامن منفردٌن ولهما الحك فى التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهما حك حك االدارة والتولٌ

 43685برلم       21191127توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تعدٌل  -الشركة احمد حزٌن احمد  بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل  -  1165

حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامن منفردٌن ولهما الحك فى التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهما حك 

 43685برلم       21191127توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تعدٌل  -شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة احمد حزٌن احمد  بدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج  -  1166

حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامن منفردٌن ولهما الحك فى التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهما حك 

 43685برلم       21191127توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تعدٌل  -شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة   احمد حزٌن احمد  بدوى -  1167

حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامن منفردٌن ولهما الحك فى التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهما حك 

 43685برلم       21191127توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تعدٌل  -احمد حزٌن احمد  بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة  -  1168

حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامن منفردٌن ولهما الحك فى التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهما حك 

 43685برلم       21191127ر ، تارٌخ : توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذك

تعدٌل  -احمد حزٌن احمد  بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة  -  1169

حك حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامن منفردٌن ولهما الحك فى التولٌع على الشٌكات والتعامل مع البنون ولهما 

 43685برلم       21191127توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تعدٌل  -احمد حزٌن احمد  بدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة  -  1171

لشٌكات والتعامل مع البنون ولهما حك حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌكٌن المتضامن منفردٌن ولهما الحك فى التولٌع على ا

 43685برلم       21191127توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود خفاجة علً السعدنً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج شرٌن موصى مذكور اسمه بالعمد . ، تارٌخ :  -  1171

 76431برلم       21191128

ٌد احمد سٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته دمحم ابو الٌزٌد س -  1172

 76164برلم       21191128. ، تارٌخ : 

دمحم ابو الٌزٌد سٌد احمد سٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته  -  1173

 76164برلم       21191128: . ، تارٌخ 
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 164 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اٌه عادل احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حموله ومستحماته . ، تارٌخ :  -  1174

 76164برلم       21191128

ه ومستحماته . ، تارٌخ : اٌه عادل احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالمه كافة حمول -  1175

 76164برلم       21191128

دمحم ابو الٌزٌد سٌد احمد سٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح لكالً من السٌد / دمحم  -  1176

 76164برلم       21191128دمحم عبدالحلٌم احمد والسٌده / اٌه عادل احمد محد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم ابو الٌزٌد سٌد احمد سٌد احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح لكالً من السٌد / دمحم  -  1177

 76164برلم       21191128دمحم عبدالحلٌم احمد والسٌده / اٌه عادل احمد محد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ادل احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح لكالً من السٌد / دمحم دمحم عبدالحلٌم اٌه ع -  1178

 76164برلم       21191128احمد والسٌده / اٌه عادل احمد محد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

بند االدارة والتولٌع لٌصبح لكالً من السٌد / دمحم دمحم عبدالحلٌم اٌه عادل احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  -  1179

 76164برلم       21191128احمد والسٌده / اٌه عادل احمد محد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مد دمحم احمد على نور الدٌن احمد الصؽٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للطرفٌن / اح -  1181

حسن وعلى نورالدٌن احمد الصؽٌر مجتمعٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها 

مائة الؾ جم واٌة تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات  111111وبعنوانها اما بشان المعامالت التى تزٌد لٌمتها عن 

 81841برلم       21191128ض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : الشركة او الحصول على لرو

على نور الدٌن احمد الصؽٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للطرفٌن / احمد دمحم احمد  -  1181

ل التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها حسن وعلى نورالدٌن احمد الصؽٌر مجتمعٌن بشرط ان تكون االعما

مائة الؾ جم واٌة تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات  111111وبعنوانها اما بشان المعامالت التى تزٌد لٌمتها عن 

 81841لم   بر    21191128الشركة او الحصول على لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

صابر السٌد احمد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للطرفٌن / احمد دمحم احمد  -  1182

حسن وعلى نورالدٌن احمد الصؽٌر مجتمعٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها 

مائة الؾ جم واٌة تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات  111111التى تزٌد لٌمتها عن  وبعنوانها اما بشان المعامالت

 81841برلم       21191128الشركة او الحصول على لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

الداره والتولٌع لتصبح للطرفٌن / احمد دمحم احمد صابر السٌد احمد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند ا -  1183

حسن وعلى نورالدٌن احمد الصؽٌر مجتمعٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها 

ٌع عمارات مائة الؾ جم واٌة تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او ب 111111وبعنوانها اما بشان المعامالت التى تزٌد لٌمتها عن 

 81841برلم       21191128الشركة او الحصول على لروض للشركة فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

برلم       21191128على نور الدٌن احمد الصؽٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضماهه بالشركة ، تارٌخ :  -  1184

81841 

برلم       21191128الصؽٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضماهه بالشركة ، تارٌخ : على نور الدٌن احمد  -  1185

81841 

 81841برلم       21191128صابر السٌد احمد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضماهه بالشركة ، تارٌخ :  -  1186

 81841برلم       21191128اهه بالشركة ، تارٌخ : صابر السٌد احمد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضم -  1187

كرٌم ماهر شهدى مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / موكوله للشرٌكٌن  -  1188

 81211برلم       21191128، تارٌخ :  1المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 
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 165 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ  1هانى عبدهللا عبدالملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  -  1189

 34119برلم       21191129: 

، تارٌخ  1هانى عبدهللا عبدالملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  -  1191

 34119برلم       21191129 :

حمدى عبد الملن دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  -  1191

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1

ركة واستالم كافة حموله ومستحماته حمدى عبد الملن دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الش -  1192

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1

، تارٌخ  1ابو الؽٌط عبد الملن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  -  1193

 34119برلم       21191129: 

، تارٌخ  1من  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته ابو الؽٌط عبد الملن دمحم  شركة تضا -  1194

 34119برلم       21191129: 

،  1بخٌت كامل عبد الملن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  -  1195

 34119برلم       21191129تارٌخ : 

،  1ٌت كامل عبد الملن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته بخ -  1196

 34119برلم       21191129تارٌخ : 

، تارٌخ :  1عبد هللا عبد الملن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  -  1197

 34119برلم       21191129

، تارٌخ :  1عبد هللا عبد الملن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  -  1198

 34119برلم       21191129

، تارٌخ  1له ومستحماته ٌاسٌن عبدهللا عبدالملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حمو -  1199

 34119برلم       21191129: 

، تارٌخ  1ٌاسٌن عبدهللا عبدالملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  -  1211

 34119برلم       21191129: 

، تارٌخ  1من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  هانى عبدهللا عبدالملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه -  1211

 34119برلم       21191129: 

، تارٌخ  1هانى عبدهللا عبدالملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  -  1212

 34119برلم       21191129: 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته   حمدى عبد الملن دمحم عبد الرحٌم -  1213

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1

حمدى عبد الملن دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  -  1214

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1

، تارٌخ  1ابو الؽٌط عبد الملن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  -  1215

 34119برلم       21191129: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 166 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ  1 ابو الؽٌط عبد الملن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته -  1216

 34119برلم       21191129: 

،  1بخٌت كامل عبد الملن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  -  1217

 34119برلم       21191129تارٌخ : 

،  1ركة واستالم كافة حموله ومستحماته بخٌت كامل عبد الملن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الش -  1218

 34119برلم       21191129تارٌخ : 

، تارٌخ :  1عبد هللا عبد الملن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  -  1219

 34119برلم       21191129

، تارٌخ :  1مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته   عبد هللا عبد الملن دمحم  شركة تضامن -  1211

 34119برلم       21191129

، تارٌخ  1ٌاسٌن عبدهللا عبدالملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته  -  1211

 34119برلم       21191129: 

، تارٌخ  1عبدهللا عبدالملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة واستالم كافة حموله ومستحماته ٌاسٌن  -  1212

 34119برلم       21191129: 

هانى عبدهللا عبدالملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/عبدهللا عبدالملن دمحم  -  1213

فة ما ٌتعلك باؼراضها وتمثٌلها امام االفراد واالشخاص المعنوٌة العامة والخاصة وجمٌع الجهات الحكومٌة واالدارٌة منفردا فى كا

والبنون والضرائب بكافة انواعها والشهر العمارى والتؤمٌنات والتراخٌص الخاصة بالنشاط وؼٌرها مما ٌلزم التعامل معه لتسٌر 

 34119رلم   ب    21191129، تارٌخ :  1النشاط 

هانى عبدهللا عبدالملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/عبدهللا عبدالملن دمحم  -  1214

منفردا فى كافة ما ٌتعلك باؼراضها وتمثٌلها امام االفراد واالشخاص المعنوٌة العامة والخاصة وجمٌع الجهات الحكومٌة واالدارٌة 

والضرائب بكافة انواعها والشهر العمارى والتؤمٌنات والتراخٌص الخاصة بالنشاط وؼٌرها مما ٌلزم التعامل معه لتسٌر والبنون 

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1النشاط 

بدهللا حمدى عبد الملن دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/ع -  1215

عبدالملن دمحم منفردا فى كافة ما ٌتعلك باؼراضها وتمثٌلها امام االفراد واالشخاص المعنوٌة العامة والخاصة وجمٌع الجهات 

الحكومٌة واالدارٌة والبنون والضرائب بكافة انواعها والشهر العمارى والتؤمٌنات والتراخٌص الخاصة بالنشاط وؼٌرها مما ٌلزم 

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1النشاط  التعامل معه لتسٌر

حمدى عبد الملن دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/عبدهللا  -  1216

ة وجمٌع الجهات عبدالملن دمحم منفردا فى كافة ما ٌتعلك باؼراضها وتمثٌلها امام االفراد واالشخاص المعنوٌة العامة والخاص

الحكومٌة واالدارٌة والبنون والضرائب بكافة انواعها والشهر العمارى والتؤمٌنات والتراخٌص الخاصة بالنشاط وؼٌرها مما ٌلزم 

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1التعامل معه لتسٌر النشاط 

ٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/عبدهللا عبدالملن دمحم ابو الؽٌط عبد الملن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعد -  1217

منفردا فى كافة ما ٌتعلك باؼراضها وتمثٌلها امام االفراد واالشخاص المعنوٌة العامة والخاصة وجمٌع الجهات الحكومٌة واالدارٌة 

اط وؼٌرها مما ٌلزم التعامل معه لتسٌر والبنون والضرائب بكافة انواعها والشهر العمارى والتؤمٌنات والتراخٌص الخاصة بالنش

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1النشاط 

ابو الؽٌط عبد الملن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/عبدهللا عبدالملن دمحم  -  1218

منفردا فى كافة ما ٌتعلك باؼراضها وتمثٌلها امام االفراد واالشخاص المعنوٌة العامة والخاصة وجمٌع الجهات الحكومٌة واالدارٌة 

بكافة انواعها والشهر العمارى والتؤمٌنات والتراخٌص الخاصة بالنشاط وؼٌرها مما ٌلزم التعامل معه لتسٌر والبنون والضرائب 

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1النشاط 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 167 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم  بخٌت كامل عبد الملن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/عبدهللا عبدالملن -  1219

منفردا فى كافة ما ٌتعلك باؼراضها وتمثٌلها امام االفراد واالشخاص المعنوٌة العامة والخاصة وجمٌع الجهات الحكومٌة واالدارٌة 

والبنون والضرائب بكافة انواعها والشهر العمارى والتؤمٌنات والتراخٌص الخاصة بالنشاط وؼٌرها مما ٌلزم التعامل معه لتسٌر 

 34119برلم       21191129ٌخ : ، تار 1النشاط 

بخٌت كامل عبد الملن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/عبدهللا عبدالملن دمحم  -  1221

ٌة واالدارٌة منفردا فى كافة ما ٌتعلك باؼراضها وتمثٌلها امام االفراد واالشخاص المعنوٌة العامة والخاصة وجمٌع الجهات الحكوم

والبنون والضرائب بكافة انواعها والشهر العمارى والتؤمٌنات والتراخٌص الخاصة بالنشاط وؼٌرها مما ٌلزم التعامل معه لتسٌر 

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1النشاط 

لتصبح للسٌد/عبدهللا عبدالملن دمحم  عبد هللا عبد الملن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع -  1221

منفردا فى كافة ما ٌتعلك باؼراضها وتمثٌلها امام االفراد واالشخاص المعنوٌة العامة والخاصة وجمٌع الجهات الحكومٌة واالدارٌة 

عامل معه لتسٌر والبنون والضرائب بكافة انواعها والشهر العمارى والتؤمٌنات والتراخٌص الخاصة بالنشاط وؼٌرها مما ٌلزم الت

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1النشاط 

عبد هللا عبد الملن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/عبدهللا عبدالملن دمحم  -  1222

والخاصة وجمٌع الجهات الحكومٌة واالدارٌة  منفردا فى كافة ما ٌتعلك باؼراضها وتمثٌلها امام االفراد واالشخاص المعنوٌة العامة

والبنون والضرائب بكافة انواعها والشهر العمارى والتؤمٌنات والتراخٌص الخاصة بالنشاط وؼٌرها مما ٌلزم التعامل معه لتسٌر 

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1النشاط 

تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/عبدهللا عبدالملن دمحم   ٌاسٌن عبدهللا عبدالملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  1223

منفردا فى كافة ما ٌتعلك باؼراضها وتمثٌلها امام االفراد واالشخاص المعنوٌة العامة والخاصة وجمٌع الجهات الحكومٌة واالدارٌة 

بالنشاط وؼٌرها مما ٌلزم التعامل معه لتسٌر والبنون والضرائب بكافة انواعها والشهر العمارى والتؤمٌنات والتراخٌص الخاصة 

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1النشاط 

ٌاسٌن عبدهللا عبدالملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد/عبدهللا عبدالملن دمحم  -  1224

د واالشخاص المعنوٌة العامة والخاصة وجمٌع الجهات الحكومٌة واالدارٌة منفردا فى كافة ما ٌتعلك باؼراضها وتمثٌلها امام االفرا

والبنون والضرائب بكافة انواعها والشهر العمارى والتؤمٌنات والتراخٌص الخاصة بالنشاط وؼٌرها مما ٌلزم التعامل معه لتسٌر 

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1النشاط 

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاه  هانى عبدهللا عبدالملن -  1225

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1هانى عبدهللا عبدالملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاه -  1226

برلم       21191129، تارٌخ :  1روجه للوفاهحمدى عبد الملن دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خ -  1227

34119 

برلم       21191129، تارٌخ :  1حمدى عبد الملن دمحم عبد الرحٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاه -  1228

34119 

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1ابو الؽٌط عبد الملن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاه -  1229

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1ابو الؽٌط عبد الملن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاه -  1231

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1بخٌت كامل عبد الملن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاه -  1231

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1امل عبد الملن دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاهبخٌت ك -  1232

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1عبد هللا عبد الملن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاه -  1233

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1و شرٌن  تم خروجه للوفاه عبد هللا عبد الملن دمحم  شركة تضامن  مدٌر -  1234



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 168 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1ٌاسٌن عبدهللا عبدالملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاه -  1235

 34119برلم       21191129، تارٌخ :  1ٌاسٌن عبدهللا عبدالملن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاه -  1236

 53518برلم       21191129، تارٌخ :  -عادل محمود السٌد  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق  الجمعٌه  -  1237

 53518برلم       21191129، تارٌخ :  -خالد محمود السٌد  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر الجمعٌه  الجمعٌه  -  1238

 53518برلم       21191129، تارٌخ :  -معٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  الجمعٌه محمود عبد السالم محمود  ج -  1239

 53518برلم       21191129، تارٌخ :  -امال دمحم محمود على  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  الجمعٌه  -  1241

 53518برلم       21191129ارٌخ : عادل محمود السٌد  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق  ونائب رئٌس الجمعٌه ، ت -  1241

 53518برلم       21191129خالد محمود السٌد  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر الجمعٌه  ونائب رئٌس الجمعٌه ، تارٌخ :  -  1242

برلم       21191129محمود عبد السالم محمود  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  ونائب رئٌس الجمعٌه ، تارٌخ :  -  1243

53518 

برلم       21191129امال دمحم محمود على  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  ونائب رئٌس الجمعٌه ، تارٌخ :  -  1244

53518 

تم اختٌار السٌد /محمود عبد السالم  -عادل محمود السٌد  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق  رئٌس مجلس اداره الجمعٌة  -  1245

برلم       21191129، تارٌخ :  1د سٌد للتولٌع علً الشٌكات واذونات الصرؾ وعلً العمود محمود والسٌد / عادل محمو

53518 

تم اختٌار السٌد /محمود عبد السالم  -خالد محمود السٌد  جمعٌة تعاونٌة  سكرتٌر الجمعٌه  رئٌس مجلس اداره الجمعٌة  -  1246

برلم       21191129، تارٌخ :  1واذونات الصرؾ وعلً العمود محمود والسٌد / عادل محمود سٌد للتولٌع علً الشٌكات 

53518 

تم اختٌار السٌد /محمود  -محمود عبد السالم محمود  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  رئٌس مجلس اداره الجمعٌة  -  1247

    21191129، تارٌخ :  1عبد السالم محمود والسٌد / عادل محمود سٌد للتولٌع علً الشٌكات واذونات الصرؾ وعلً العمود 

 53518برلم   

تم اختٌار السٌد /محمود عبد  -حمود على  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  رئٌس مجلس اداره الجمعٌة امال دمحم م -  1248

برلم       21191129، تارٌخ :  1السالم محمود والسٌد / عادل محمود سٌد للتولٌع علً الشٌكات واذونات الصرؾ وعلً العمود 

53518 

مدٌر و شرٌن  خروجة من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ،   جورج انور فكرى جادالرب  شركة تضامن -  1249

 74887برلم       21191129تارٌخ : 

جورج انور فكرى جادالرب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجة من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ،  -  1251

 74887برلم       21191129تارٌخ : 

جادالرب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجة من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ،  جورج انور فكرى -  1251

 74887برلم       21191129تارٌخ : 

اسامة لطفى عوض عبدالسٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجة من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ،  -  1252

 74887برلم       21191129تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 169 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

اسامة لطفى عوض عبدالسٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجة من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ،  -  1253

 74887برلم       21191129تارٌخ : 

اسامة لطفى عوض عبدالسٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجة من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ،  -  1254

 74887برلم       21191129تارٌخ : 

جورج انور فكرى جادالرب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / الشرٌكٌن  المتضامنٌن  -  1255

السٌد/جورج انور فكرى جادالرب و السٌدة/وفاء محسن حنفى الشٌمى  مجتمعٌن اومنفردٌن وٌكون لهما كافة الصالحٌات والسلطات 

 74887برلم       21191129الشركة ، تارٌخ :  لتحمٌك اؼراض

جورج انور فكرى جادالرب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / الشرٌكٌن  المتضامنٌن  -  1256

والسلطات  السٌد/جورج انور فكرى جادالرب و السٌدة/وفاء محسن حنفى الشٌمى  مجتمعٌن اومنفردٌن وٌكون لهما كافة الصالحٌات

 74887برلم       21191129لتحمٌك اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

جورج انور فكرى جادالرب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / الشرٌكٌن  المتضامنٌن  -  1257

ون لهما كافة الصالحٌات والسلطات السٌد/جورج انور فكرى جادالرب و السٌدة/وفاء محسن حنفى الشٌمى  مجتمعٌن اومنفردٌن وٌك

 74887برلم       21191129لتحمٌك اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

اسامة لطفى عوض عبدالسٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / الشرٌكٌن  المتضامنٌن  -  1258

مجتمعٌن اومنفردٌن وٌكون لهما كافة الصالحٌات والسلطات   السٌد/جورج انور فكرى جادالرب و السٌدة/وفاء محسن حنفى الشٌمى

 74887برلم       21191129لتحمٌك اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

اسامة لطفى عوض عبدالسٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / الشرٌكٌن  المتضامنٌن  -  1259

ة/وفاء محسن حنفى الشٌمى  مجتمعٌن اومنفردٌن وٌكون لهما كافة الصالحٌات والسلطات السٌد/جورج انور فكرى جادالرب و السٌد

 74887برلم       21191129لتحمٌك اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

اسامة لطفى عوض عبدالسٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / الشرٌكٌن  المتضامنٌن  -  1261

ور فكرى جادالرب و السٌدة/وفاء محسن حنفى الشٌمى  مجتمعٌن اومنفردٌن وٌكون لهما كافة الصالحٌات والسلطات السٌد/جورج ان

 74887برلم       21191129لتحمٌك اؼراض الشركة ، تارٌخ : 

    21191129رجب خالد حسٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفة من موصً الً متضامن ، تارٌخ :  -  1261

 78115برلم   

مكرم مرلس فرج مٌخائٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم الموافمة علً تجدٌد تعٌٌن مجلس االدارة لدورة جدٌدة  -  1262

بنفس صالحٌاته الحالٌة مع اضافة صالحٌات لالستاذ/ مكرم مرلس فرج مٌخائٌل عضو مجلس االدارة للشئون المالٌة والتجارٌة 

و التالً / تفوٌض االستاذ / مكرم مرلس فرج مٌخائٌل فً التولٌع عن الشركة علً ابرام جمٌع العمود والتعالدات مع وذلن علً النح

كافة المصالح الحكومٌة والجهات االدارٌة والهٌئات العامة وهٌئات وشركات لطاع االعمال وجمٌع شركات المطاع الخاص ومجمع 

 18127برلم       21191129ت وشعب الموات المسلحة ، تارٌخ : خدمات االمن الحربً وجمٌع ادارات وهٌئا

مكرم مرلس فرج مٌخائٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالدارة العامة المداد الشرطة ووزارة الداخلٌة بكافة  -  1263

 18127برلم       21191129، تارٌخ :  1لطاعاتها 

مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ : حسٌن احمد سالم حجاج  شركة تضامن   -  1264

 62742برلم       21191129

حسٌن احمد سالم حجاج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1265

 62742برلم       21191129

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ :   عرفه كمال حسٌن حجاج -  1266

 62742برلم       21191129



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 170 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عرفه كمال حسٌن حجاج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة واستالمه كافة حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  1267

 62742برلم       21191129

احمد سالم حجاج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن حسٌن  -  1268

 62742برلم       21191129مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 حسٌن احمد سالم حجاج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن -  1269

 62742برلم       21191129مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عرفه كمال حسٌن حجاج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  1271

 62742برلم       21191129مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن   عرفه كمال حسٌن حجاج  شركة تضامن -  1271

 62742برلم       21191129مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

رامى سمٌر الفونس ٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / رامى سمٌر الفونس ٌسى  -  1272

عبدالمطلب مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع وحك التمثٌل اماوزارة السٌاحة بكافة ادارتها والحك فى فتح وصفوت دمحم عبدالحمٌد 

 1الحسابات للشركة بالبنون المختلفة بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون واصدار خطابات الضمان بؤسم الشركة للؽٌر 

فوت دمحم عبدالحمٌد عبدالمطلب مجتمعٌن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او وللشرٌكٌن المتضامنٌن/  رامى سمٌر الفونس ٌسى وص

 51943برلم       21191129بعض االختصاصات وال ٌعتد بؤى تولٌع بخالؾ ذلن على ان ، تارٌخ : 

ونس ٌسى رامى سمٌر الفونس ٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / رامى سمٌر الف -  1273

وصفوت دمحم عبدالحمٌد عبدالمطلب مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع وحك التمثٌل اماوزارة السٌاحة بكافة ادارتها والحك فى فتح 

 1الحسابات للشركة بالبنون المختلفة بما فى ذلن االٌداع والسحب من تلن البنون واصدار خطابات الضمان بؤسم الشركة للؽٌر 

نٌن/  رامى سمٌر الفونس ٌسى وصفوت دمحم عبدالحمٌد عبدالمطلب مجتمعٌن الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او وللشرٌكٌن المتضام

 51943برلم       21191129بعض االختصاصات وال ٌعتد بؤى تولٌع بخالؾ ذلن على ان ، تارٌخ : 

المتعلمة بتحمٌك اؼراض الشركة  رامى سمٌر الفونس ٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون ذلن فى المسائل -  1274

 1ومباشرة نشاطها وكذلن الحك فى الشراء او البٌع او التنازل وااللتراض من البنون والرهن الصول الشركة بما فٌها السٌارات 

مٌة وللشرٌن المتضامن / رامى سمٌر الفونس ٌسى منفردا الحك فى التولٌع وتمثٌل الشركة امام الؽٌر والجهات الرسمٌة والحكو

 51943برلم       21191129والسجل التجارى والتؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل ، تارٌخ : 

رامى سمٌر الفونس ٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون ذلن فى المسائل المتعلمة بتحمٌك اؼراض الشركة  -  1275

 1راض من البنون والرهن الصول الشركة بما فٌها السٌارات ومباشرة نشاطها وكذلن الحك فى الشراء او البٌع او التنازل وااللت

وللشرٌن المتضامن / رامى سمٌر الفونس ٌسى منفردا الحك فى التولٌع وتمثٌل الشركة امام الؽٌر والجهات الرسمٌة والحكومٌة 

 51943برلم       21191129والسجل التجارى والتؤمٌنات االجتماعٌة ومكاتب العمل ، تارٌخ : 

احمد جمال الدٌن احمد فٌاض  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعٌٌن مدٌر مسئول للفرع من الناحٌه الفنٌه والسٌاحٌه ، تارٌخ :  -  1276

 83574برلم       21191129

ى عبد النبى حسنى مخلوؾ خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح للطرؾ الثانً / عبد النب -  1277

 79153برلم       21191131حسنى مخلوؾ خلٌل منفردا ، تارٌخ : 

عبد الجٌد رمضان عبدالجٌد عبدالجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن  -  1278

كومٌة والهٌئات والمإسسات المتضامن السٌد / عبدالجٌد رمضان عبدالجٌد منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر ح

والتعامل مع كافة المصارؾ والبنون وفتح وؼلك الحسابات وسحب زاٌداع وله حك التولٌع علً كافة عمود االلراض والرهن بكافة 

 65751برلم       21191131، تارٌخ :  1انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للؽٌر 

عبد الجٌد رمضان عبدالجٌد عبدالجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن  -  1279

المتضامن السٌد / عبدالجٌد رمضان عبدالجٌد منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والهٌئات والمإسسات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 171 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الحسابات وسحب زاٌداع وله حك التولٌع علً كافة عمود االلراض والرهن بكافة والتعامل مع كافة المصارؾ والبنون وفتح وؼلك 

 65751برلم       21191131، تارٌخ :  1انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للؽٌر 

حك االدارة والتولٌع لتصبح للشرٌن عبد الجٌد رمضان عبدالجٌد عبدالجواد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  -  1281

المتضامن السٌد / عبدالجٌد رمضان عبدالجٌد منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والهٌئات والمإسسات 

فة والتعامل مع كافة المصارؾ والبنون وفتح وؼلك الحسابات وسحب زاٌداع وله حك التولٌع علً كافة عمود االلراض والرهن بكا

 65751برلم       21191131، تارٌخ :  1انواعها لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وذلن للنفس او للؽٌر 

مٌادة احمد رفعت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌة ، تارٌخ :  -  1281

 18114برلم       21191131

الح حلمى عبد المطلب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌة ، ص -  1282

 18114برلم       21191131تارٌخ : 

دمحم اٌمن ابراهٌم شرؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌة ،  -  1283

 18114برلم       21191131تارٌخ : 

هشام شولً عبد الرحمن دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ممثال عن الشركة المصرٌة  -  1284

 18114برلم       21191131للمشروعات االستثمارٌة ، تارٌخ : 

المصرٌة للمشروعات االستثمارٌة ، حسام عبدالفتاح حسن محسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة  -  1285

 18114برلم       21191131تارٌخ : 

مٌادة احمد رفعت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌة ، تارٌخ :  -  1286

 18114برلم       21191131

ة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌة ، صالح حلمى عبد المطلب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  1287

 18114برلم       21191131تارٌخ : 

دمحم اٌمن ابراهٌم شرؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌة ،  -  1288

 18114برلم       21191131تارٌخ : 

  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ممثال عن الشركة المصرٌة هشام شولً عبد الرحمن دمحم -  1289

 18114برلم       21191131للمشروعات االستثمارٌة ، تارٌخ : 

حسام عبدالفتاح حسن محسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌة ،  -  1291

 18114برلم       21191131تارٌخ : 

مٌادة احمد رفعت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌة ، تارٌخ :  -  1291

 18114برلم       21191131

ة ، صالح حلمى عبد المطلب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌ -  1292

 18114برلم       21191131تارٌخ : 

دمحم اٌمن ابراهٌم شرؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌة ،  -  1293

 18114برلم       21191131تارٌخ : 

ب  ممثال عن الشركة المصرٌة هشام شولً عبد الرحمن دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتد -  1294

 18114برلم       21191131للمشروعات االستثمارٌة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 172 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حسام عبدالفتاح حسن محسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌة ،  -  1295

 18114برلم       21191131تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ، تارٌخ :  مٌادة احمد رفعت  شركة -  1296

 18114برلم       21191131

صالح حلمى عبد المطلب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1297

 18114برلم       21191131تارٌخ : 

 اٌمن ابراهٌم شرؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ، دمحم -  1298

 18114برلم       21191131تارٌخ : 

هشام شولً عبد الرحمن دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ممثال عن الشركة المصرٌة  -  1299

 18114برلم       21191131ه ، تارٌخ : للمشروعات االستثمارٌ

حسام عبدالفتاح حسن محسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ،  -  1311

 18114برلم       21191131تارٌخ : 

الخدمة الوطنٌة .. // اصبح حك مٌادة احمد رفعت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن جهاز مشروعات  -  1311

التولٌع امام جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات البنكٌة والرهن والمرض 

رٌه ( والتسهٌالت االئتمانٌه للسٌد / دمحم اٌمن ابراهٌم شرؾ ) رئٌس مجلس االدارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثما

او السٌد / هشام شولى عبدالرحمن ) نائب رئٌس مجلس االدارة وعضو منتدب  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات 

 18114برلم       21191131االستثمارٌه ( تولٌع اول منفردٌن وٌكون التولٌع الثانى الى من السٌد ، تارٌخ : 

مجلس ادارة  ممثال عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة .. // اصبح صالح حلمى عبد المطلب  شركة مساهمة  عضو  -  1312

حك التولٌع امام جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات البنكٌة والرهن والمرض 

الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه (  والتسهٌالت االئتمانٌه للسٌد / دمحم اٌمن ابراهٌم شرؾ ) رئٌس مجلس االدارة  ممثال عن

او السٌد / هشام شولى عبدالرحمن ) نائب رئٌس مجلس االدارة وعضو منتدب  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات 

 18114برلم       21191131االستثمارٌه ( تولٌع اول منفردٌن وٌكون التولٌع الثانى الى من السٌد ، تارٌخ : 

اٌمن ابراهٌم شرؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة .. // اصبح حك دمحم  -  1313

التولٌع امام جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات البنكٌة والرهن والمرض 

ٌم شرؾ ) رئٌس مجلس االدارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ( والتسهٌالت االئتمانٌه للسٌد / دمحم اٌمن ابراه

او السٌد / هشام شولى عبدالرحمن ) نائب رئٌس مجلس االدارة وعضو منتدب  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات 

 18114برلم       21191131االستثمارٌه ( تولٌع اول منفردٌن وٌكون التولٌع الثانى الى من السٌد ، تارٌخ : 

هشام شولً عبد الرحمن دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  ممثال عن جهاز مشروعات الخدمة  -  1314

الوطنٌة .. // اصبح حك التولٌع امام جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات 

هن والمرض والتسهٌالت االئتمانٌه للسٌد / دمحم اٌمن ابراهٌم شرؾ ) رئٌس مجلس االدارة  ممثال عن الشركة المصرٌة البنكٌة والر

للمشروعات االستثمارٌه ( او السٌد / هشام شولى عبدالرحمن ) نائب رئٌس مجلس االدارة وعضو منتدب  ممثال عن الشركة 

برلم       21191131منفردٌن وٌكون التولٌع الثانى الى من السٌد ، تارٌخ :  المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ( تولٌع اول

18114 

حسام عبدالفتاح حسن محسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنٌة .. //  -  1315

اصبح حك التولٌع امام جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع وفتح وؼلك الحسابات البنكٌة والرهن 

 اٌمن ابراهٌم شرؾ ) رئٌس مجلس االدارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات والمرض والتسهٌالت االئتمانٌه للسٌد / دمحم

االستثمارٌه ( او السٌد / هشام شولى عبدالرحمن ) نائب رئٌس مجلس االدارة وعضو منتدب  ممثال عن الشركة المصرٌة 

 18114برلم       21191131د ، تارٌخ : للمشروعات االستثمارٌه ( تولٌع اول منفردٌن وٌكون التولٌع الثانى الى من السٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 173 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مٌادة احمد رفعت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  / مصطفى زكى عكاشة ) عضو منتدب الشئون المالٌة  ممثال عن  -  1316

لٌع للسٌد/ الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ( او السٌد / احمد دمحم عبده الشعراوى ) المدٌر المالى ( وكذلن ٌكون حك التو

دمحم اٌمن ابراهٌم شرؾ )رئٌس مجلس االدارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ( على صكون وشهادات 

االسهم المملوكه للشركة وكذلن التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركة الثابته والمنموله وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 

 18114برلم       21191131وكٌالت بٌعها امام ادارات المرور ، تارٌخ : والسٌارات وابرام ت

صالح حلمى عبد المطلب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  / مصطفى زكى عكاشة ) عضو منتدب الشئون المالٌة   -  1317

المدٌر المالى ( وكذلن ٌكون حك  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ( او السٌد / احمد دمحم عبده الشعراوى )

التولٌع للسٌد/ دمحم اٌمن ابراهٌم شرؾ )رئٌس مجلس االدارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ( على صكون 

لعمارٌة وشهادات االسهم المملوكه للشركة وكذلن التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركة الثابته والمنموله وممتلكاتها ا

 18114برلم       21191131واالراضى والسٌارات وابرام توكٌالت بٌعها امام ادارات المرور ، تارٌخ : 

دمحم اٌمن ابراهٌم شرؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  / مصطفى زكى عكاشة ) عضو منتدب الشئون المالٌة   -  1318

او السٌد / احمد دمحم عبده الشعراوى ) المدٌر المالى ( وكذلن ٌكون حك  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه (

التولٌع للسٌد/ دمحم اٌمن ابراهٌم شرؾ )رئٌس مجلس االدارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ( على صكون 

الشركة الثابته والمنموله وممتلكاتها العمارٌة وشهادات االسهم المملوكه للشركة وكذلن التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول 

 18114برلم       21191131واالراضى والسٌارات وابرام توكٌالت بٌعها امام ادارات المرور ، تارٌخ : 

هشام شولً عبد الرحمن دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  / مصطفى زكى عكاشة ) عضو  -  1319

المالٌة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ( او السٌد / احمد دمحم عبده الشعراوى ) المدٌر المالى ( منتدب الشئون 

وكذلن ٌكون حك التولٌع للسٌد/ دمحم اٌمن ابراهٌم شرؾ )رئٌس مجلس االدارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه 

ملوكه للشركة وكذلن التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركة الثابته والمنموله ( على صكون وشهادات االسهم الم

 18114برلم       21191131وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وابرام توكٌالت بٌعها امام ادارات المرور ، تارٌخ : 

/ مصطفى زكى عكاشة ) عضو منتدب الشئون المالٌة   حسام عبدالفتاح حسن محسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  1311

ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات االستثمارٌه ( او السٌد / احمد دمحم عبده الشعراوى ) المدٌر المالى ( وكذلن ٌكون حك 

ستثمارٌه ( على صكون التولٌع للسٌد/ دمحم اٌمن ابراهٌم شرؾ )رئٌس مجلس االدارة  ممثال عن الشركة المصرٌة للمشروعات اال

وشهادات االسهم المملوكه للشركة وكذلن التولٌع على عمود الشراء والبٌع الصول الشركة الثابته والمنموله وممتلكاتها العمارٌة 

 18114برلم       21191131واالراضى والسٌارات وابرام توكٌالت بٌعها امام ادارات المرور ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكذلن التولٌع على عمود التؤسٌس والتعدٌل الشركات والتولٌع   مٌادة احمد رفعت -  1311

ة امام الشهر العمارى والهٌئه العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابه المالٌة ومصلحة الضرائب بكافة انواعها والهٌئ

سجل التجارى والؽرفه التجارٌة وجمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله حك العامة للرلابه على الصادرات والواردات وال

 18114برلم       21191131تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 صالح حلمى عبد المطلب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكذلن التولٌع على عمود التؤسٌس والتعدٌل الشركات -  1312

والتولٌع امام الشهر العمارى والهٌئه العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابه المالٌة ومصلحة الضرائب بكافة 

انواعها والهٌئة العامة للرلابه على الصادرات والواردات والسجل التجارى والؽرفه التجارٌة وجمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر 

 18114برلم       21191131او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : حكومٌة وله حك تفوٌض 

دمحم اٌمن ابراهٌم شرؾ  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  وكذلن التولٌع على عمود التؤسٌس والتعدٌل الشركات  -  1313

العامة للرلابه المالٌة ومصلحة الضرائب بكافة  والتولٌع امام الشهر العمارى والهٌئه العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة

انواعها والهٌئة العامة للرلابه على الصادرات والواردات والسجل التجارى والؽرفه التجارٌة وجمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر 

 18114برلم       21191131حكومٌة وله حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

هشام شولً عبد الرحمن دمحم  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  وكذلن التولٌع على عمود التؤسٌس  -  1314

والتعدٌل الشركات والتولٌع امام الشهر العمارى والهٌئه العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابه المالٌة ومصلحة 

ٌئة العامة للرلابه على الصادرات والواردات والسجل التجارى والؽرفه التجارٌة وجمٌع الجهات الضرائب بكافة انواعها واله

 18114برلم       21191131الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وله حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 174 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وكذلن التولٌع على عمود التؤسٌس والتعدٌل الشركات  حسام عبدالفتاح حسن محسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  -  1315

والتولٌع امام الشهر العمارى والهٌئه العامة لالستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابه المالٌة ومصلحة الضرائب بكافة 

جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر انواعها والهٌئة العامة للرلابه على الصادرات والواردات والسجل التجارى والؽرفه التجارٌة و

 18114برلم       21191131حكومٌة وله حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / حسام دمحم الشافعى وشركاه  توصٌة بسٌط -  1

 53987برلم       21191111

 53987برلم       21191111اٌمن دمحم الشافعً وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

    21191111طة ، تارٌخ : توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌ  1نعدل لٌصبح / الشافعى للتجارة والتورٌدات  -  3

 53987برلم   

    21191111تعدٌل االسم التجاري الً دمحم سرور وشركاة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

 53987برلم   

طة ، تارٌخ : تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / حسام دمحم الشافعى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌ -  5

 53987برلم       21191111

 53987برلم       21191111اٌمن دمحم الشافعً وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

    21191111توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   1نعدل لٌصبح / الشافعى للتجارة والتورٌدات  -  7

 53987لم   بر

    21191111تعدٌل االسم التجاري الً دمحم سرور وشركاة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  8

 53987برلم   

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / حسام دمحم الشافعى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  9

 53987لم   بر    21191111

 53987برلم       21191111اٌمن دمحم الشافعً وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

    21191111توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   1نعدل لٌصبح / الشافعى للتجارة والتورٌدات  -  11

 53987برلم   

    21191111سم التجاري الً دمحم سرور وشركاة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : تعدٌل اال -  12

 53987برلم   

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / حسام دمحم الشافعى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

 53987برلم       21191111

 53987برلم       21191111 الشافعً وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : اٌمن دمحم -  14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 175 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 41981برلم       21191123

برلم       21191123مهٌب دمحم احمد خلٌل وشرٌكة  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  181

67688 

لٌل وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مهٌب دمحم احمد خ -  181

 67688برلم       21191123

برلم       21191123مهٌب دمحم احمد خلٌل وشرٌكة  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  182

67688 

اه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مهٌب دمحم احمد خلٌل وشرك -  183

 67688برلم       21191123

 66246برلم       21191124دمحم عالء الدٌن دمحم وشركاة  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  184

 79918برلم       21191124طة ، تارٌخ : هشام دمحم هاشم شركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌ -  185

 79918برلم       21191124هشام دمحم هاشم شركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  186

برلم       21191124اشرؾ خضر عثمان وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  187

57136 

 57136برلم       21191124بناء خضر عثمان  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : ا -  188

برلم       21191124اشرؾ خضر عثمان وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  189

57136 

 57136برلم       21191124ابناء خضر عثمان  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  191
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برلم       21191124اشرؾ خضر عثمان وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  191

57136 

 57136برلم       21191124شركة تضامن ، تارٌخ : ابناء خضر عثمان  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه  -  192

برلم       21191124اشرؾ خضر عثمان وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  193

57136 

 57136برلم       21191124ابناء خضر عثمان  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  194

 58929برلم       21191124مرو دمحم عصمت وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : ع -  195

 64978برلم       21191124عالء محمود نهاد وشرٌكتة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  196

ه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /عالء محمود نهاد وشرٌك -  197

 64978برلم       21191124

 64978برلم       21191124عالء محمود نهاد وشرٌكتة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  198

خص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /عالء محمود نهاد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مل -  199

 64978برلم       21191124

برلم       21191124دمحم احمد عبدالشافى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  211

74551 

 82182برلم       21191127احمد حزٌن احمد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  211

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ عزت مصطفى صبحى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ  -  212

 82182برلم       21191127: 

 82182برلم       21191127احمد حزٌن احمد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  213

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ عزت مصطفى صبحى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ  -  214

 82182برلم       21191127: 

 65948برلم       21191127دمحم صابر وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  215

ه محمود الجابى ومحمود دمحم مجاهد محمود  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، رمضان حسٌن عبد رب -  216

 82117برلم       21191127تارٌخ : 

 61315برلم       21191127سامٌة عادل وشركائها  توصٌة باالسهم  مسجل و مشهر عنه توصٌة باالسهم ، تارٌخ :  -  217

 43685برلم       21191127ة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : رفعت دمحم مبارن وشركاه  شرك -  218

 43685برلم       21191127احمد حزٌن وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  219

    21191127من ، تارٌخ : تعدٌل االسم التجارى الى/ احمد حزٌن وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضا -  211

 43685برلم   

 43685برلم       21191127رفعت دمحم مبارن وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  211

 43685برلم       21191127احمد حزٌن وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  212
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ٌل االسم التجارى الى/ احمد حزٌن وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : تعد -  213

 43685برلم       21191127

 43685برلم       21191127رفعت دمحم مبارن وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  214

 43685برلم       21191127ٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : احمد حزٌن وشركاه  توصٌة بس -  215

تعدٌل االسم التجارى الى/ احمد حزٌن وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  216

 43685برلم       21191127

 43685برلم       21191127ة تضامن ، تارٌخ : رفعت دمحم مبارن وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شرك -  217

 43685برلم       21191127احمد حزٌن وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  218

    21191127تعدٌل االسم التجارى الى/ احمد حزٌن وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  219

 43685برلم   

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ احمد دمحم احمد حسن وشركاه مع بماء السمه التجارٌه كما هى دون تعدٌل  شركة تضامن   -  221

 81841برلم       21191128تضامن ، تارٌخ :  ملخص ومشهر عنه شركة

برلم       21191128احمد دمحم احمد حسن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  221

81841 

برلم       21191128اٌمن عبدالحلٌم عبدالرحٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  222

81211 

برلم       21191128دمحم حسن ابراهٌم حمدى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  223

68161 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم حسن ابراهٌم حمدى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  224

 68161برلم       21191128تارٌخ : 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /رضا حسن دمحم حسن وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  225

 68161برلم       21191128

 34119برلم       21191129ندهى السٌد حسٌن وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  226

 34119برلم       21191129 عبد الملن وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : عبد هللا -  227

 49119برلم       21191129ولٌد سالمه ٌوسؾ وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  228

برلم       21191129هر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومش -  229

49119 

    21191129تعدٌل الً / ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  231

 49119برلم   

 49119برلم       21191129ولٌد سالمه ٌوسؾ وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  231

برلم       21191129ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  232

49119 
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    21191129تعدٌل الً / ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  233

 49119برلم   

 49119برلم       21191129ولٌد سالمه ٌوسؾ وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  234

برلم       21191129ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  235

49119 

    21191129شرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : تعدٌل الً / ابراهٌم اسماعٌل دمحم و -  236

 49119برلم   

 49119برلم       21191129ولٌد سالمه ٌوسؾ وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  237

برلم       21191129بسٌطة ، تارٌخ : ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -  238

49119 

    21191129تعدٌل الً / ابراهٌم اسماعٌل دمحم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  239

 49119برلم   

    21191131: عبد الحكٌم محمود مدكوررفاعى وشركاة  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ  -  241

 65751برلم   

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عبد الجٌد رمضان وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  241

 65751برلم       21191131

بسٌطة ، تارٌخ :  تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عبد الجٌد رمضان وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة -  242

 65751برلم       21191131

 79153برلم       21191131دمحم حسنٌن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  243

 73474برلم       21191131شادى سٌد وشرٌكته  شركة تضامن  ثابت التارٌخ شركة تضامن ، تارٌخ :  -  244

برلم       21191131 حسن وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : مجدى احمد دمحم -  245

41779 

برلم       21191131مجدى احمد عبد الواحد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  246

41779 

برلم       21191131مجدى احمد دمحم حسن وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  247

41779 

برلم       21191131مجدى احمد عبد الواحد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  248

41779 

ى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة وحٌد صفوت رجب عباس مصطف -  249

 76717برلم       21191131

برلم       21191131سعد دمحم احمد خلٌفة المتناوى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  251
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 ــــــــــــــــــ  ــــ  
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 54652رلم   ب    21191112، تارٌخ :  6654سلطان لالستٌراد والتصدٌر     -  6

 54652برلم       21191112، تارٌخ :  6655  2122/9/3سلطان لالستٌراد والتصدٌر  ساري حتً  -  7

 55785برلم       21191112، تارٌخ :  6665هدى دمحم ذكى مصطفى     -  8

 55785برلم       21191112، تارٌخ :  6666  2121/11/2هدى دمحم ذكى مصطفى  سارىحتى  -  9
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 58541برلم       21191113، تارٌخ :  6691  2124/1/17عادل على احمد على  سارى حتى -  15

 57552برلم       21191113، تارٌخ :  6682  2123/1/26طارق دمحم محمود دمحم النمر  سارى حتى  -  16
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 12241برلم       21191111، تارٌخ :  6623  2124/3/3عبد الرحمن الشاذلى وشركاه  سارى حتى  -  9

 12241برلم       21191111، تارٌخ :  6623  2124/3/3وشرٌكته  سارى حتى  عبد الرحمن الشاذلى -  11

 12241برلم       21191111، تارٌخ :  6623  2124/3/3عدلى عرٌان وشركاه  سارى حتى  -  11

 12241برلم       21191111، تارٌخ :  6623  2124/3/3عبد الرحمن الشاذلى وشركاه  سارى حتى  -  12

 12241برلم       21191111، تارٌخ :  6623  2124/3/3لرحمن الشاذلى وشرٌكته  سارى حتى عبد ا -  13

 13539برلم       21191111، تارٌخ :  6618  2124/11/4ماجد فإاد وشرٌكه  سارى حتى -  14

برلم       21191111، تارٌخ :  6618  2124/11/4تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عماد رإؾ وشرٌكه  سارى حتى -  15

13539 

    21191111، تارٌخ :  6618  2124/11/4سارى حتى  1تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / عماد رإؾ عبدالمسٌح وشرٌكه  -  16

 13539برلم   

،  6657  2123/9/11تعدٌل االسم التجارى للشركة لٌصبح / شركة ابو الحسن جروب لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى -  17

 64137برلم       21191112تارٌخ : 

، تارٌخ :  6657  2123/9/11شركة ابو الحسن جروب لالستٌراد والتصدٌر والتجاره فى الجهزه الطبٌه  سارى حتى -  18

 64137برلم       21191112

 59182برلم       21191112، تارٌخ :  6658  2124/9/26امتثال عبد النبى على دمحم وشرٌكها  سارى حتى  -  19

برلم       21191112، تارٌخ :  6658  2124/9/26تعدٌل االسم التجارى/ دمحم على دمحم على وشركاه  سارى حتى  -  21

59182 

 59182برلم       21191112، تارٌخ :  6658  2124/9/26ركاة  سارى حتى عادل دمحم على دمحم وش -  21

 59182برلم       21191112، تارٌخ :  6658  2124/9/26امتثال عبد النبى على دمحم وشرٌكها  سارى حتى  -  22

برلم       21191112، تارٌخ :  6658  2124/9/26تعدٌل االسم التجارى/ دمحم على دمحم على وشركاه  سارى حتى  -  23

59182 

 59182برلم       21191112، تارٌخ :  6658  2124/9/26عادل دمحم على دمحم وشركاة  سارى حتى  -  24

 59182برلم       21191112، تارٌخ :  6658  2124/9/26امتثال عبد النبى على دمحم وشرٌكها  سارى حتى  -  25

برلم       21191112، تارٌخ :  6658  2124/9/26 على وشركاه  سارى حتى تعدٌل االسم التجارى/ دمحم على دمحم -  26

59182 

 59182برلم       21191112، تارٌخ :  6658  2124/9/26عادل دمحم على دمحم وشركاة  سارى حتى  -  27

 59182برلم       21191112، تارٌخ :  6658  2124/9/26امتثال عبد النبى على دمحم وشرٌكها  سارى حتى  -  28

برلم       21191112، تارٌخ :  6658  2124/9/26تعدٌل االسم التجارى/ دمحم على دمحم على وشركاه  سارى حتى  -  29

59182 

 59182برلم       21191112، تارٌخ :  6658  2124/9/26عادل دمحم على دمحم وشركاة  سارى حتى  -  31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 194 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21191112، تارٌخ :  6649  2124/9/6ٌجه سٌد اسماعٌل وشركائها  سارة حتى ورثه / سٌد اسماعٌل ابراهٌم / خد -  31

 49113برلم   

 49167برلم       21191112، تارٌخ :  6646  2124/9/14ٌاسر احمد محمود وشرٌكته  سارى حتى -  32

    21191112، تارٌخ :  6646  2124/9/14تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / ٌاسر احمد محمود الباجا وشركاة  سارى حتى -  33

 49167برلم   

    21191112، تارٌخ :  6648  2124/9/7تعدٌل عنوان الشركة او اسمها لٌصبح / شركه دمحم عباس وشركاه  سارى حتى  -  34

 65183برلم   

 65183برلم       21191112، تارٌخ :  6648  2124/9/7شركة دمحم عباس وشرٌكاه  سارى حتى  -  35

 58412برلم       21191113، تارٌخ :  6681  2123/11/15ابراهٌم جمٌل وشرٌكه  سارى حتى  -  36

برلم       21191113، تارٌخ :  6675  2124/11/31تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مدحت خالد وشرٌكٌه  سارى حتى  -  37

59264 

 59264برلم       21191113:  ، تارٌخ 6675  2124/11/31مدحت خالد وشرٌكه  سارى حتى  -  38

 15117برلم       21191117، تارٌخ :  6726بهاء حالوه وشركاه     -  39

 15117برلم       21191117، تارٌخ :  6726بهاء حالوه وشركاه لتجاره المالبس الجاهزه     -  41

 15117برلم       21191117، تارٌخ :  6726جالل حالوة وشركاه     -  41

 15117برلم       21191117، تارٌخ :  6727  2121/8/11بهاء حالوه وشركاه  ساري حتً  -  42

 15117برلم       21191117، تارٌخ :  6727  2121/8/11بهاء حالوه وشركاه لتجاره المالبس الجاهزه  ساري حتً  -  43

 15117برلم       21191117، تارٌخ :  6727  2121/8/11جالل حالوة وشركاه  ساري حتً  -  44

 15117برلم       21191117، تارٌخ :  6726بهاء حالوه وشركاه     -  45

 15117برلم       21191117، تارٌخ :  6726بهاء حالوه وشركاه لتجاره المالبس الجاهزه     -  46

 15117برلم       21191117، تارٌخ :  6726جالل حالوة وشركاه     -  47

 15117برلم       21191117، تارٌخ :  6727  2121/8/11بهاء حالوه وشركاه  ساري حتً  -  48

 15117برلم       21191117، تارٌخ :  6727  2121/8/11بهاء حالوه وشركاه لتجاره المالبس الجاهزه  ساري حتً  -  49

 15117برلم       21191117، تارٌخ :  6727  2121/8/11جالل حالوة وشركاه  ساري حتً  -  51

 31491برلم       21191117، تارٌخ :  6711  2122/4/23عادل جالل وشرٌكته  ساري حتً  -  51

 31491برلم       21191117، تارٌخ :  6711  2122/4/23ورثه المرحوم عادل جالل توفٌك  ساري حتً  -  52

 61315برلم       21191117تارٌخ :  ، 6713  2121/5/21سامٌة عادل وشركائها  سارى حتى  -  53

 48718برلم       21191117، تارٌخ :  6714  2124/7/24شولً علً دمحم عمران وشركاه  سارى حتى -  54



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 195 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / زهره علً دمحم عمران وشرٌكها مع بماء السمة التجارٌة كما هى اٌه تى اس مٌدٌكال  سارى  -  55

 48718برلم       21191117، تارٌخ :  6714  2124/7/24حتى

، تارٌخ :  6714  2124/7/24تعدٌل االسم التجاري لٌصبح /عصام السٌد حسنٌن المشطاوي وشرٌكة  سارى حتى -  56

 48718برلم       21191117

    21191117تارٌخ : ،  6714  2124/7/24تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / زهره علً دمحم عمران وشرٌكها  سارى حتى -  57

 48718برلم   

 29763برلم       21191117، تارٌخ :  6718عبدالمادر البنان وشرٌكته     -  58

 29763برلم       21191117، تارٌخ :  6718عبدالمادر البنان وشركاه     -  59

 29763برلم       21191117، تارٌخ :  6718تعدل لٌصبح / عاطؾ الدجوى وشرٌكه     -  61

 11826برلم       21191118، تارٌخ :  6737  2124/12/21احمد عوٌس وشركاإه  سارى حتى  -  61

برلم       21191118، تارٌخ :  6737  2124/12/21تعدٌل اسم الشركة الى/ سٌد عبد الرحمن وشركاة  سارى حتى  -  62

11826 

برلم       21191118، تارٌخ :  6742  2122/6/17مل  سارى حتىشركه الدٌب لصٌانه وانماذ السٌارات والتجاره والن -  63

58888 

 11826برلم       21191118، تارٌخ :  6737  2124/12/21احمد عوٌس وشركاإه  سارى حتى  -  64

برلم       21191118، تارٌخ :  6737  2124/12/21تعدٌل اسم الشركة الى/ سٌد عبد الرحمن وشركاة  سارى حتى  -  65

11826 

 13335برلم       21191118، تارٌخ :  6743  2124/11/2ناصر سعد واٌهاب الزٌات وشركاهما  سارى حتى -  66

 13335برلم       21191118، تارٌخ :  6743  2124/11/2اٌهاب الزٌات وتمٌة سرحان وشرٌكهما  سارى حتى -  67

 13335برلم       21191118، تارٌخ :  6743  2124/11/2تمٌة سرحان وبهاء الدٌن سلٌم  سارى حتى -  68

 13335برلم       21191118، تارٌخ :  6743  2124/11/2خالد المناوى وشرٌكته  سارى حتى -  69

، تارٌخ :  6743  2124/11/2و الئحته شركه ناشٌونال ترافٌل سٌرفس)ش م م(  سارى حتى 81لسنة  159لانون  -  71

 13335برلم       21191118

 13335برلم       21191118، تارٌخ :  6743  2124/11/2ناصر سعد واٌهاب الزٌات وشركاهما  سارى حتى -  71

 13335برلم       21191118، تارٌخ :  6743  2124/11/2اٌهاب الزٌات وتمٌة سرحان وشرٌكهما  سارى حتى -  72

 13335برلم       21191118، تارٌخ :  6743  2124/11/2تمٌة سرحان وبهاء الدٌن سلٌم  سارى حتى -  73

 13335برلم       21191118، تارٌخ :  6743  2124/11/2خالد المناوى وشرٌكته  سارى حتى -  74

، تارٌخ :  6743  2124/11/2و الئحته شركه ناشٌونال ترافٌل سٌرفس)ش م م(  سارى حتى 81لسنة  159لانون  -  75

 13335برلم       21191118

برلم       21191118، تارٌخ :  6741  2124/1/25شركة الدٌب لصٌانة وانماذ السٌارات والتجارة والنمل  سارى حتى -  76

58888 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 196 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191118، تارٌخ :  6735  2122/7/11امام سعد عٌد وشركاه لتجاره المواد الؽذائٌه والتوزٌع  سارى حتى -  77

44272 

برلم       21191118، تارٌخ :  6741  2122/6/17ه وانماذ السٌارات والتجاره والنمل  سارى حتىشركه الدٌب لصٌان -  78

58888 

    21191119، تارٌخ :  6785  2124/11/23تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عمرو دمحم عبدالرسول وشركاه  سارى حتى  -  79

 65489برلم   

 65489برلم       21191119، تارٌخ :  6785  2124/11/23حتى  عمرو دمحم عبد الرسول وشرٌكه  سارى -  81

 61765برلم       21191119، تارٌخ :  6777  2121/11/11شركة الٌوسؾ شرٌؾ سعٌد وشرٌكته  سارى حتى  -  81

 64413برلم       21191119، تارٌخ :  6772  2123/12/22دمحم نصر الدٌن وشرٌكة  ساري حتً  -  82

 32319برلم       21191111، تارٌخ :  6815حمدى وشركاه     جٌهان -  83

 32319برلم       21191111، تارٌخ :  6816جٌهان حمدى وشركاه     -  84

 32319برلم       21191111، تارٌخ :  6817جٌهان حمدى وشركاه     -  85

 32319برلم       21191111، تارٌخ :  6818  2122/11/28جٌهان حمدى وشركاه  سارى حتى  -  86

 35879برلم       21191111، تارٌخ :  6813فرٌد بٌطار وشركاه     -  87

 35879برلم       21191111، تارٌخ :  6813تلبٌتب فٌدٌو اٌجٌبت     -  88

 35879برلم       21191111، تارٌخ :  6814فرٌد بٌطار وشركاه     -  89

 35879برلم       21191111، تارٌخ :  6814تلبٌتب فٌدٌو اٌجٌبت     -  91

 35879برلم       21191111، تارٌخ :  6815  2121/1/25فرٌد بٌطار وشركاه  سارى حتى  -  91

 35879برلم       21191111، تارٌخ :  6815  2121/1/25تلبٌتب فٌدٌو اٌجٌبت  سارى حتى  -  92

 35879برلم       21191111، تارٌخ :  6812  2124/3/1فرٌد بٌطار وشركاه  سارى حتى  -  93

برلم       21191111، تارٌخ :  6811  2124/9/2تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مإمن احمد شكرى وشركاه  سارى حتى  -  94

65169 

 65169برلم       21191111، تارٌخ :  6811  2124/9/2ٌاسر محمود فاروق وشركاة  سارى حتى  -  95

برلم       21191111، تارٌخ :  6811  2124/9/2سم التجارى لٌصبح/مإمن احمد شكرى وشرٌكته  سارى حتى تعدٌل اال -  96

65169 

، تارٌخ :  6823  2124/11/4الشركة الدولٌة للصناعات الكهربائٌة وااللكترونٌة ) الكتروجورج ( ش.م.م  سارى حتى  -  97

 13355برلم       21191111

 61518برلم       21191111، تارٌخ :  6811  2121/7/18روق وشرٌكه  سارى حتى عالء الدٌن فا -  98

 35489برلم       21191113، تارٌخ :  6842  2124/1/5طلعت ابراهٌم جادو وشركاه  سارى حتى  -  99

 35489برلم       21191113، تارٌخ :  6842  2124/1/5عادل طلعت ابراهٌم جادو وشركاه  سارى حتى  -  111
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 197 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 35489برلم       21191113، تارٌخ :  6842  2124/1/5عادل طلعت ابراهٌم جادو وشرٌكه  سارى حتى  -  111

 35489برلم       21191113، تارٌخ :  6842  2124/1/5طلعت ابراهٌم جادو وشركاه  سارى حتى  -  112

 35489برلم       21191113، تارٌخ :  6842  2124/1/5عادل طلعت ابراهٌم جادو وشركاه  سارى حتى  -  113

 35489برلم       21191113، تارٌخ :  6842  2124/1/5عادل طلعت ابراهٌم جادو وشرٌكه  سارى حتى  -  114

 35489برلم       21191113ٌخ : ، تار 6842  2124/1/5طلعت ابراهٌم جادو وشركاه  سارى حتى  -  115

 35489برلم       21191113، تارٌخ :  6842  2124/1/5عادل طلعت ابراهٌم جادو وشركاه  سارى حتى  -  116

 35489برلم       21191113، تارٌخ :  6842  2124/1/5عادل طلعت ابراهٌم جادو وشرٌكه  سارى حتى  -  117

 21711برلم       21191113، تارٌخ :  6846شركه اوالد ساٌح لناوى     -  118

 21711برلم       21191113، تارٌخ :  6846تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اوالد ساٌح لناوى وشركاهم     -  119

 21711برلم       21191113، تارٌخ :  6847شركه اوالد ساٌح لناوى     -  111

 21711برلم       21191113، تارٌخ :  6847ساٌح لناوى وشركاهم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اوالد  -  111

 21711برلم       21191113، تارٌخ :  6848شركه اوالد ساٌح لناوى     -  112

 21711برلم       21191113، تارٌخ :  6848تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اوالد ساٌح لناوى وشركاهم     -  113

 21711برلم       21191113، تارٌخ :  6849  2123/11/11اٌح لناوى  سارى حتى شركه اوالد س -  114

    21191113، تارٌخ :  6849  2123/11/11تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اوالد ساٌح لناوى وشركاهم  سارى حتى  -  115

 21711برلم   

 21711م   برل    21191113، تارٌخ :  6846شركه اوالد ساٌح لناوى     -  116

 21711برلم       21191113، تارٌخ :  6846تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اوالد ساٌح لناوى وشركاهم     -  117

 21711برلم       21191113، تارٌخ :  6847شركه اوالد ساٌح لناوى     -  118

 21711برلم       21191113ارٌخ : ، ت 6847تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اوالد ساٌح لناوى وشركاهم     -  119

 21711برلم       21191113، تارٌخ :  6848شركه اوالد ساٌح لناوى     -  121

 21711برلم       21191113، تارٌخ :  6848تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اوالد ساٌح لناوى وشركاهم     -  121

 21711برلم       21191113، تارٌخ :  6849  2123/11/11شركه اوالد ساٌح لناوى  سارى حتى  -  122

    21191113، تارٌخ :  6849  2123/11/11تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اوالد ساٌح لناوى وشركاهم  سارى حتى  -  123

 21711برلم   

 55592  برلم     21191113، تارٌخ :  6836  2121/11/26ٌحًٌ اسماعٌل عبد اللطٌؾ وشرٌكه  سارى حتى  -  124

    21191113، تارٌخ :  6836  2121/11/26تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ رزق ابو زٌد اسماعٌل وشرٌكه  سارى حتى  -  125

 55592برلم   

 55592برلم       21191113، تارٌخ :  6836  2121/11/26رزق ابو زٌد اسماعٌل وشركاه  سارى حتى  -  126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 198 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ :  6836  2121/11/26صبح /سعٌد احمد ابراهٌم احمد وشرٌكته  سارى حتى تعدٌل االسم التجارى لٌ -  127

 55592برلم       21191113

 55592برلم       21191113، تارٌخ :  6836  2121/11/26ٌحًٌ اسماعٌل عبد اللطٌؾ وشرٌكه  سارى حتى  -  128

    21191113، تارٌخ :  6836  2121/11/26كه  سارى حتى تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ رزق ابو زٌد اسماعٌل وشرٌ -  129

 55592برلم   

 55592برلم       21191113، تارٌخ :  6836  2121/11/26رزق ابو زٌد اسماعٌل وشركاه  سارى حتى  -  131

ارٌخ : ، ت 6836  2121/11/26تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /سعٌد احمد ابراهٌم احمد وشرٌكته  سارى حتى  -  131

 55592برلم       21191113

 55592برلم       21191113، تارٌخ :  6836  2121/11/26ٌحًٌ اسماعٌل عبد اللطٌؾ وشرٌكه  سارى حتى  -  132

    21191113، تارٌخ :  6836  2121/11/26تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ رزق ابو زٌد اسماعٌل وشرٌكه  سارى حتى  -  133

 55592برلم   

 55592برلم       21191113، تارٌخ :  6836  2121/11/26رزق ابو زٌد اسماعٌل وشركاه  سارى حتى  -  134

، تارٌخ :  6836  2121/11/26تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /سعٌد احمد ابراهٌم احمد وشرٌكته  سارى حتى  -  135

 55592برلم       21191113

 47167برلم       21191113، تارٌخ :  6873  2123/11/11ى حتى شركه دمحم ٌوسؾ وشرٌكه  سار -  136

 47167برلم       21191113، تارٌخ :  6873  2123/11/11شركة ممدوح العطار وشرٌكه  سارى حتى  -  137

برلم       21191113، تارٌخ :  6873  2123/11/11سارى حتى   1تعدل الى / شركة احمد عبد هللا عرفه فرج وشرٌكه  -  138

47167 

، تارٌخ :  6873  2123/11/11سارى حتى   1تعدل اسم الشركة لٌصبح / شركة العطار للتورٌدات والمستلزمات الطبٌة  -  139

 47167برلم       21191113

 47167برلم       21191113، تارٌخ :  6873  2123/11/11شركه دمحم ٌوسؾ وشرٌكه  سارى حتى  -  141

 47167برلم       21191113، تارٌخ :  6873  2123/11/11ح العطار وشرٌكه  سارى حتى شركة ممدو -  141

برلم       21191113، تارٌخ :  6873  2123/11/11سارى حتى   1تعدل الى / شركة احمد عبد هللا عرفه فرج وشرٌكه  -  142

47167 

، تارٌخ :  6873  2123/11/11سارى حتى   1مات الطبٌة تعدل اسم الشركة لٌصبح / شركة العطار للتورٌدات والمستلز -  143

 47167برلم       21191113

 47167برلم       21191113، تارٌخ :  6873  2123/11/11شركه دمحم ٌوسؾ وشرٌكه  سارى حتى  -  144

 47167برلم       21191113، تارٌخ :  6873  2123/11/11شركة ممدوح العطار وشرٌكه  سارى حتى  -  145

برلم       21191113، تارٌخ :  6873  2123/11/11سارى حتى   1تعدل الى / شركة احمد عبد هللا عرفه فرج وشرٌكه  -  146

47167 

، تارٌخ :  6873  2123/11/11سارى حتى   1تعدل اسم الشركة لٌصبح / شركة العطار للتورٌدات والمستلزمات الطبٌة  -  147

 47167برلم       21191113



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 199 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 65268برلم       21191113، تارٌخ :  6843  2124/9/28جالل الكردانى وشرٌكه  سارى حتى  -  148

 63238برلم       21191114، تارٌخ :  6881  2122/11/17دمحم عبد المنعم سٌد وشرٌكه  سارى حتى  -  149

 41322برلم       21191114، تارٌخ :  6859اسماعٌل خورشٌد وشركاه     -  151

 41322برلم       21191114، تارٌخ :  6861اسماعٌل خورشٌد وشركاه     -  151

 59245برلم       21191114، تارٌخ :  6883  2124/11/21احمد مصطفى الجبالى وشركاه  ساري حتً  -  152

 57598 برلم      21191114، تارٌخ :  6886  2123/2/9دمحم احمد دمحم لندٌل وشرٌكٌه  سارىحتى -  153

 57598برلم       21191114، تارٌخ :  6886  2123/2/9دمحم احمد دمحم لندٌل وشرٌكه  سارىحتى -  154

 21739برلم       21191114، تارٌخ :  6885  2123/11/16عماد عدلى مٌخائٌل وشركاه  سارى حتى  -  155

 21356برلم       21191114، تارٌخ :  6868  2123/8/14م  سارى حتى 1م1ذ1شركه الواحه للتنمٌه العمارٌه ش -  156

 49353برلم       21191115، تارٌخ :  6926احمد فوزى فتحى احمد وشرٌكة     -  157

 49353برلم       21191115، تارٌخ :  6926ستار شاٌن     -  158

 49353برلم       21191115، تارٌخ :  6927  2124/3/2احمد فوزى فتحى احمد وشرٌكة  ساري حتً  -  159

 49353برلم       21191115، تارٌخ :  6927  2124/3/2ستار شاٌن  ساري حتً  -  161

،  6932  2124/11/22تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم ابو المعاطى وشركاه مع بماء السمة التجارٌة كما هى  سارى حتى  -  161

 65325برلم       21191115تارٌخ : 

 65325برلم       21191115، تارٌخ :  6932  2124/11/22عماد احمد شافعى وشرٌكه  سارى حتى  -  162

 49353برلم       21191115، تارٌخ :  6925  2124/11/31احمد فوزي فتحً احمد وشرٌكه  ساري حتً  -  163

 49353برلم       21191115، تارٌخ :  6925  2124/11/31احمد فوزى فتحى وشرٌكه  ساري حتً  -  164

 49353برلم       21191115، تارٌخ :  6925  2124/11/31احمد فتحى فوزى وشركاه  ساري حتً  -  165

 56881برلم       21191116، تارٌخ :  14939عبد هللا فهمى وشركاه     -  166

 35457برلم       21191116: ، تارٌخ  6965  2123/12/31شركه مختار رشاد حافظ وشركاه  سارى حتى  -  167

 35457برلم       21191116، تارٌخ :  6965  2123/12/31دمحم ابراهٌم مسعود وشرٌكه  سارى حتى  -  168

، تارٌخ :  6965  2123/12/31تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / جمعه عٌسى ابراهٌم جمعه وشركاه  سارى حتى  -  169

 35457برلم       21191116

    21191116، تارٌخ :  6965  2123/12/31ٌل االسم التجارى الى / دمحم ابراهٌم مسعود وشركاه  سارى حتى تعد -  171

 35457برلم   

 35457برلم       21191116، تارٌخ :  6965  2123/12/31دمحم ابراهٌم مسعود وشركاه  سارى حتى  -  171

 37754برلم       21191116، تارٌخ :  6967  2124/11/11مدحت عدلى ابراهٌم وشركاه  سارى حتى -  172



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 200 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21191116، تارٌخ :  6967  2124/11/11تعدٌل عنوان الشركة لٌصبح/مدحت عدلى ابراهٌم وشرٌكه  سارى حتى -  173

 37754برلم   

 64366برلم       21191116، تارٌخ :  6987  2123/12/9امال محفوظ محمود بدوى وشرٌكها  سارى حتى  -  174

 23875برلم       21191116، تارٌخ :  6955  2124/9/17لبانى اخوان  سارىحتى -  175

 47848برلم       21191116، تارٌخ :  6957  2124/3/27ام بركه للبترول  سارى حتى  -  176

 49318برلم       21191116، تارٌخ :  6947  2124/11/22شركه احمد صابر حموده وشركاه  سارى حتى  -  177

 41148برلم       21191117، تارٌخ :  6998نجفه سعد حسن عالم وشركائها     -  178

 41148برلم       21191117، تارٌخ :  6998رجب دمحم احمد السٌد وشركائه     -  179

 24471برلم       21191117، تارٌخ :  6981  2124/12/6شركة امٌن للتجارة  سارى حتى  -  181

 24471برلم       21191117، تارٌخ :  6981  2124/12/6كة امٌن للتجارة  سارى حتى شر -  181

 47954برلم       21191117، تارٌخ :  6977  2124/4/12احمد ؼالب وشركاه  سارى حتى  -  182

 18512  برلم     21191117، تارٌخ :  6991  2122/3/18شركه البستان لالستثمارات الزراعٌه  سارى حتى  -  183

 6991  2122/3/18م  سارى حتى 1م1اندماج شركة حدائك النٌل الزراعٌه فى شركة البستان لالستثمارات الزراعٌه ش  -  184

 18512برلم       21191117، تارٌخ : 

  2123/3/31(  سارى حتى  2111لسنه  949ولرار الوزٌر رلم  1989لسنه  15رأس كناٌس للبترول ) طبمآ للمانون  -  185

 45644برلم       21191117، تارٌخ :  6983

، تارٌخ :  7136  2123/2/13شركة الخلٌل لالستٌراد وتجارة االخشاب )السٌد السٌد خلٌل وشركاه(  سارى حتى -  186

 24266برلم       21191121

، تارٌخ :  7137  2123/2/13شركة الخلٌل لالستٌراد وتجارة االخشاب )السٌد السٌد خلٌل وشركا(  سارى حتى -  187

 24266برلم       21191121

 24266برلم       21191121، تارٌخ :  7135  2124/11/7السٌد السٌد خلٌل و شركاه  سارى حتى -  188

برلم       21191121، تارٌخ :  7135  2124/11/7شركه الخلٌل لتجاره االخشاب /السٌد السٌد خلٌل وشركاه  سارى حتى -  189

24266 

، تارٌخ :  7135  2124/11/7شركه الخلٌل لالستٌراد وتجاره االخشاب السٌد السٌد خلٌل وشركاه  سارى حتى -  191

 24266برلم       21191121

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح // شركة الخلٌل لالستٌراد وتجارة وتصنٌع االخشاب ) احمد السٌد السٌد خلٌل وشرٌكه (   -  191

 24266برلم       21191121، تارٌخ :  7135  2124/11/7سارى حتى

السٌد خلٌل وشركاه(  سارى تعدٌل االسم التجارى الى /شركة الخلٌل لالستٌراد وتجارة وتصنٌع االخشاب )السٌد  -  192

 24266برلم       21191121، تارٌخ :  7135  2124/11/7حتى

 45642برلم       21191121، تارٌخ :  7117  2123/3/31ساري حتً   131مطروح للبترول المرار الوزارى رلم  -  193

 57897برلم       21191121، تارٌخ :  7111  2123/5/17شركه ؼرب كناٌس للبترول  سارى حتى  -  194



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 201 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 23417برلم       21191121، تارٌخ :  7153  2124/7/8عصام شاذلى وشركاه  سارى حتى  -  195

برلم       21191121، تارٌخ :  7171  2123/2/3عالء عبدالمنعم خلٌل وشركاه ) شركة دونادونى (  سارى حتى  -  196

21379 

 64742برلم       21191121، تارٌخ :  7176  2124/4/5حافظ ابراهٌم وشركاة  سارى حتى  -  197

 61351برلم       21191121، تارٌخ :  7159  2121/6/4هشام احمد سامى وشرٌكته  سارى حتى  -  198

 49191برلم       21191121، تارٌخ :  7179  2124/9/18محسن حمدي وشرٌكته  سارى حتى  -  199

 49191برلم       21191121، تارٌخ :  7179  2124/9/18 محسن حمدي وشركاه  سارى حتى -  211

    21191121، تارٌخ :  7179  2124/9/18تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / اشرؾ جنٌدى عبد الرحٌم وشركاه  سارى حتى  -  211

 49191برلم   

برلم       21191121:  ، تارٌخ 7179  2124/9/18تعدٌل اسم الشركه لٌصبح / محسن حمدى وشركاه  سارى حتى  -  212

49191 

 49414برلم       21191122، تارٌخ :  7119  2124/11/9دمحم مسعود مراجً وشركاه  سارى حتى  -  213

 49414برلم       21191122، تارٌخ :  7119  2124/11/9حمٌدة مسعود مراجى وشركاه  سارى حتى  -  214

 49414برلم       21191122، تارٌخ :  7111  2123/5/29حمٌده مسعود مراجى وشركاه  سارى حتى  -  215

 49414برلم       21191122، تارٌخ :  7111  2123/5/29العربٌه المتحده لتجاره بودره ودهان المعادن  سارى حتى  -  216

برلم       21191122، تارٌخ :  7191  2124/4/3احمد مناضل الجابرى وشرٌكه ) اكابرى جول رى (  سارى حتى  -  217

22836 

برلم       21191122، تارٌخ :  7186  2123/3/31سارى حتى   949راس الحكمه للبترول المرار الوزارى رلم  -  218

45643 

 59855برلم       21191122، تارٌخ :  7116دمحم بركات ٌوسؾ وشرٌكته     -  219

 24347برلم       21191122، تارٌخ :  7188  2124/11/16شرٌؾ ابراهٌم امٌن ابراهٌم وشرٌكته  سارى حتى  -  211

 24347برلم       21191122، تارٌخ :  7188  2124/11/16شرٌؾ ابراهٌم امٌن ابراهٌم وشركاه  سارى حتى  -  211

 24347برلم       21191122، تارٌخ :  7188  2124/11/16شرٌؾ ابراهٌم امٌن ابراهٌم وشرٌكته  سارى حتى  -  212

 24347برلم       21191122، تارٌخ :  7188  2124/11/16شرٌؾ ابراهٌم امٌن ابراهٌم وشركاه  سارى حتى  -  213

 37885برلم       21191123، تارٌخ :  7119  2124/11/24عدلى احمد جمعه وشركاه  سارى حتى  -  214

 37885برلم       21191123، تارٌخ :  7119  2124/11/24عدلى احمد جمعه وشركاه  سارى حتى  -  215

 41981برلم       21191123، تارٌخ :  7145  2121/1/27احمد انور كامل احمد كامل وشركاه  ساري حتً  -  216

برلم       21191123، تارٌخ :  7145  2121/1/27تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / احمد انور كامل وشرٌكه  ساري حتً  -  217

41981 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 202 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21191123، تارٌخ :  7116  2124/9/17م التجاري لٌصبح / جورج ٌوسؾ منصور وشركاة  سارى حتى تعدٌل االس -  218

 1827برلم   

 1827برلم       21191123، تارٌخ :  7116  2124/9/17انجال ٌوسؾ جورج منصور  سارى حتى  -  219

    21191123، تارٌخ :  7116  2124/9/17تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / جورج ٌوسؾ منصور وشركاة  سارى حتى  -  221

 1827برلم   

 1827برلم       21191123، تارٌخ :  7116  2124/9/17انجال ٌوسؾ جورج منصور  سارى حتى  -  221

    21191123، تارٌخ :  7116  2124/9/17ر وشركاة  سارى حتى تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / جورج ٌوسؾ منصو -  222

 1827برلم   

 1827برلم       21191123، تارٌخ :  7116  2124/9/17انجال ٌوسؾ جورج منصور  سارى حتى  -  223

 13448برلم       21191123، تارٌخ :  7118  2124/11/17مشعل دمحم محمود الطحاوى وشركاه  سارى حتى  -  224

 1715برلم       21191123، تارٌخ :  7121سلطان ابراهٌم وشركاه     -  225

 1715برلم       21191123، تارٌخ :  7121ابراهٌم سلطان ابراهٌم وشركاه     -  226

 1715برلم       21191123، تارٌخ :  7121سلطان ابراهٌم وشركاه     -  227

 1715برلم       21191123، تارٌخ :  7121   ابراهٌم سلطان ابراهٌم وشركاه  -  228

 43221برلم       21191123، تارٌخ :  7141شركه اٌمان عبد العزٌز وشرٌكتها     -  229

، تارٌخ :  7156  2124/5/15ورثة المرحوم / عبدالمجٌد دمحم رجب ) دمحم عبدالمجٌد دمحم وشركاه (  سارى حتى  -  231

 12622برلم       21191123

برلم       21191123، تارٌخ :  7156  2124/5/15تعدل لٌصبح / عالء الدٌن دمحم عبد المجٌد وشركاه  سارى حتى  -  231
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