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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

عن طباعة على  93131برلم  21111113، لٌد فى  11111.111احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ٌوسؾ على  -  1

زهراء 11عمارة -التشٌرتات فٌما عدا المالبس العسكرٌة واصدار الصحؾ والمجالت وفٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : المعادى

 1الدور االرضى-1الشمة -13المعادى ؾ 

عن بٌع مواد  94125برلم  21111124، لٌد فى  11111.111مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جرجس مسعد سامى  -  2

 الندى الشطر السادس زهراء 13ؼذائٌه مٌنى ماركت ، بجهة : عمار 

عن بٌع اجهزه  94113برلم  21111121، لٌد فى  5111.111حنان بشاره دانٌال بشاره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 ش احمد الخطٌب من ش الحرٌه حدائك 39ئٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : كهربا

عن تورٌدات  94133برلم  21111126، لٌد فى  11111.111العماد للتورٌدات العمومٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ش الجمهورٌه محلحاره ٌونس من  1عمومٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

عن بمالة لطاعى  94131برلم  21111115، لٌد فى  21111.111نادٌة لطفى احمد العزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 منطمة س الممطم 3على  1234وجمله مع جهات حكومٌة ولطاع خاص مسجله ، بجهة : ق 

عن بٌع وتجارة  94111برلم  21111121، لٌد فى  51111.111عواطؾ فإاد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 مساكن اطلس 5م  21المنظفات ، بجهة : بلون 

عن انشاء  94193برلم  21111119، لٌد فى  11111.111مصطفى اشرؾ سعد نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 1ش لصر النٌل5الدور العاشر عمار 33ة : شمة ، بجه 1فنادق

عن بٌع زهور ونباتات ،  94123برلم  21111113، لٌد فى  5111.111ربٌع ماهر علً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 امام بنن اجرٌكول مصر دجلة 251ناصٌة شارع  93بجهة : شارع 

عن بٌع ادوات  94131برلم  21111126، لٌد فى  111111.111،   محمود محسن ٌوسؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  1

 ش معوض من ش الدمرانى م ناصر 1منزلٌة من االستنلس ، بجهة : 

عن التورٌدات  94116برلم  21111115، لٌد فى  5111.111دمحم زكى االمٌر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 الهضبه الممطم 1195نترنت ، بجهة : ش طارق ابو النور الحى الثامن ق العمومٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واال

عن تورٌد  94121برلم  21111111، لٌد فى  51111.111احمد محروس امام عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش المبتدٌان السٌده زٌنب 31مستلزمات واجهزة طبٌه وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن  94159برلم  21111114، لٌد فى  51111.111 فإاد مصطفى لطاره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد دمحم -  12

استشارات ادارٌه وتسوٌمٌة ودورات تدرٌبٌه بنكٌه فٌما عدا اعمال البنون وفٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص 

عبدالعزٌز ال سعود المنٌل  -ش عبدالهادى  4، بجهة :  2111/393صادر  2111/11/3على  6236الالزمه بموافمة امنٌة رلم 

 الدور الثالث مصر المدٌمه 3شمه رلم 

عن ورش  94195برلم  21111119، لٌد فى  11111.111عالء جاهٌن عوض اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 1العروبة برج المانونٌن ش احمد صابر من ش5-، بجهة : دار السالم 1السباكة والبرادة وحدادة

عن المماوالت  94111برلم  21111121، لٌد فى  11111.111خالد موسى سالم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 العمومٌة ، بجهة : ا مشروع االمٌرالد الشطر الثانى

عن بٌع شنط  94111برلم  21111115، لٌد فى  11111.111اٌمان دمحم سعٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 1ش الجٌش الؽربى متفرع من رٌاض الصالحٌن هضبة الزهراء محل رلم  5بالستٌن ، بجهة : 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تورٌدات  94161برلم  21111129، لٌد فى  21111.111سهل سٌد معوض دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 نجار المنٌره السٌدة زٌنبش ال 13عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

،  1عن سجاد وجالٌري  94133برلم  21111111، لٌد فى  11111.111هٌام دمحم دمحم سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 الممطم -الفرسان مول رٌنج مول  14من ق  1ق  -بجهة : الخلٌفة 

عن تورٌدات عامة  94139برلم  21111112، لٌد فى  5111.111دمحم رجب محجوب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 295أ ش  4)فٌما عدا اجهزة الكمبٌوتر زمستلزماته( وتورٌدات ادوات منزلٌة ، بجهة : 

عن  94152برلم  21111123، لٌد فى  11111.111محمود عبدالواحد الداخلً عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 المرحله الثانٌه 16عمارات الشركة الكوٌتٌة ش  3 -بجهة : البساتٌن ،  1مكتب تورٌدات عمومٌة 

عن ورشة شعر  94111برلم  21111113، لٌد فى  2111.111صابر فارس حبشى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش عمرو بن العاص ناصٌة بن هالل ابو السعود مصر المدٌمة 133حٌوانى  ) ٌدوى ( ، بجهة : 

عن تجارة وبٌع ادوات  94143برلم  21111113، لٌد فى  21111.111دمحم ٌحً محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 2ش علً باشا ابراهٌم رلم  23طبٌة ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  94121برلم  21111113، لٌد فى  51111.111مارن ماجد فهمى توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بلون ب الدور الثانى ش الخمسٌن زهراء المعادى 4لٌه ، بجهة : عمار داخ

عن تورٌدات  94111برلم  21111121، لٌد فى  21111.111دمحم ثابت محمود ثابت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 وادى عنتر -ش ابونعمه  12عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت  94141برلم  21111112، لٌد فى  51111.111،   دمحم احمد لاسم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  24

 الشطر السابع دجله 4/11عمار  3الومٌتال ، بجهة : شمه 

عن مكتب  94144برلم  21111126، لٌد فى  11111.111عبدالعاطى دمحم عباس على دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 العمدة طره كوتسٌكا المعادى ش الصٌادٌن من ش 13نمل بضائع ، بجهة : 

عن  94111برلم  21111115، لٌد فى  511111.111احمد حامد على شبل الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

تورٌد حجر جٌرى ورمل زجاجى واكسٌد الحدٌد والجبس والكاولٌن والدولومٌت والتلن والفلدسبار والكوارتز واالستٌراد وتصدٌر 

 ح البابلى من ش خٌرت السٌدة زٌنب 12، بجهة :  6من المجموعة  36من الفمرة  1 1موعة فٌما عدا المج

عن بٌع  94196برلم  21111119، لٌد فى  11111.111اشرؾ عبد الفضٌل لطفى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 شركه اٌجٌكو المطامٌه 23العماره  5: محل رلم  وصٌانه اجهزه التبرٌد والتكٌٌؾ فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة

عن مماوالت وتورٌدات  94121برلم  21111124، لٌد فى  111111.111الخشن للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 مساكن الكوٌتٌه 1شمه  43عمومٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

عن  94149برلم  21111123، لٌد فى  1111.111بو حمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محسن السٌد محمود عمر ا -  21

 ش المعز لدٌن هللا الفاطمى ناصٌة باب الفتوح الجمالٌة 131تجارة مستلزمات ورش ، بجهة : 

عن بٌع  94131برلم  21111111، لٌد فى  25111.111شاهنده عبدالمادر علً أسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 محل بالدور االرضً -ش البصري  3 -ادوات كهربائٌة ) فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته واالنترنت ( ، بجهة : المعادي 

عن مماوالت  94144برلم  21111113، لٌد فى  51111.111سماح فتح هللا بٌومً سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 امتداد االمل 21ش  21باتات داخلٌة ، بجهة : زراعٌة وانشاءات زراعٌة وصٌانة ن

عن مكتب  93111برلم  21111114، لٌد فى  15111.111احمد محمود احمد سلٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ش عبد المنعم الجندى البساتٌن 11رحالت لنمل موظفٌن وعمال وبوفٌه ، بجهة : 
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن ورشة نجارة ،  94161برلم  21111113، لٌد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،   ولٌد محمود حسن دمحم  ، تاجر -  33

 ش السلطان حسن 32بجهة : محل بالعمار 

عن منجد  94111برلم  21111121، لٌد فى  11111.111عنتر سٌد عنتر عبد الحفٌظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 ش النصر من فاٌده كامل 1افرنجى ، بجهة : 

عن مطعم  94141برلم  21111126، لٌد فى  11111.111سٌد عبد النظٌر توفبك بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 فول وطعمٌه ، بجهة : اول ش نبٌل الولاد م ناصر

ع عن بٌ 94146برلم  21111123، لٌد فى  511111.111ابو السعد لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

، بجهة : سٌتى مول  6من المجموعة  36والفمرة  11نظارات شمسٌة وشنابر نظارات واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 عابدٌن 11و رلم  11ش نوبار المحل رلم  41

 عن بٌع 93192برلم  21111113، لٌد فى  41111.111دهشور دمحم عبد الحمٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 الهضبة الوسطً الممطم 6463ق  5الحً  1مشروبات بادره وساخنة فٌماعدا االلكحولٌات ، بجهة : الوحدة التجارٌة 

عن تجاره وتورٌدات  94115برلم  21111121، لٌد فى  51111.111دمحم فتحى سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 ش تل نصر 29المعادن ، بجهة : 

عن  94112برلم  21111116، لٌد فى  11111.111د على عمر رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نجالء حام -  31

الدور  1ش البستان السعٌدى حجرة  5تورٌدات سٌرامٌن وادوات صحٌه فٌما عدا تورٌد اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

 االرضى

عن مماوالت  94131برلم  21111111، لٌد فى  5111.111  سعٌد عبده احمد الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  41

 ش صالح موسى 5انشاء وهدم واصالح اساسات ، بجهة : 

عن بٌع  94142برلم  21111113، لٌد فى  21111.111رافت حسٌن احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش الفٌوم 56، بجهة :  اكسوارات المحمول وتورٌدات عمومٌة فٌما عد اجهزة الحاسب االلً

عن تورٌد  94169برلم  21111113، لٌد فى  11111.111احمد دمحم ابراهٌم مرسى ؼٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 السٌده زٌنب 2ش الزٌدى شمه رلم  15اكسسوارات محمول فٌما عدا االنترنت والكمبٌوتلر ، بجهة : 

عن  94133برلم  21111113، لٌد فى  12111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سمٌر عبدالسالم الطرابٌلً   -  43

 22ابراج ناٌل سٌتً كورنٌش النٌل الدور  -مماوالت عامة ، بجهة : بوالق 

عن فكهانً ،  93193برلم  21111113، لٌد فى  5111.111ابراهٌم ابو الوفا حسٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 5محل  131مارات امتداد االمل عمارة بجهة : ع

عن تصدٌر منتجات  94111برلم  21111119، لٌد فى  11111.111دمحم عٌد دمحم هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 الشطر السادس زهراء المعادي 12زراعٌة ، بجهة : ق 

عن تورٌدات عمومٌه  94132برلم  21111111فى  ، لٌد 11111.111مهند خالد دمحم عدلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 النمطم 31ش االهرام ق  3ممر االستراحه  25فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : 

عن تورٌدات عامة  94141برلم  21111112، لٌد فى  51111.111دمحم زكرٌا دمحم محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

   2111/11/3على  6243ا عدا خدمات االنترنت( بعد الحصول على التراخٌص الالزمة  بموافمة امنٌة وخدمات كمبٌوتر )فٌم

 عطفة بركة البؽال 14، بجهة :  2111/314صادر 

عن تجارة  94141برلم  21111113، لٌد فى  21111.111مصطفً سٌد مرسً السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 الدور الثانً 21مشروع امتداد االمل ؼرفة من الشمة رلم  119تمسٌم  16انٌت ، بجهة : وتورٌدات رخام وجر

عن مماوالت عامه  94112برلم  21111121، لٌد فى  111111.111دمحم طه دمحم عبد المنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش حسٌن محمود دار السالم دار السالم 14، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تورٌدات عمومٌة  93113برلم  21111114، لٌد فى  21111.111بى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على احمد حر -  51

 المعادى 119ب ش  21فٌما عدا الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن دعاٌه  94163برلم  21111114، لٌد فى  11111.111اسالم السمان احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ بعد الحصول على التراخٌص  واعالن فٌما عدا

ش نبٌا الولاد حالٌا  66، بجهة :  2111/11/3فى 6251بتارٌخ صادر رلم  2111لسنه  312الالزمه بموجب موافمه امنٌه رلم 

 91وسابما

عن اداره  94164برلم  21111114، لٌد فى  111111.111فرد ، رأس ماله ،  هانى دمحم منصور دمحم الدهمه  ، تاجر  -  52

 ش شهٌد دمحم لاسم متفرع من ش مصطفى كامل تمسٌم المساحه 33واعمال المساحه ، بجهة : 

عن بٌع  94136برلم  21111111، لٌد فى  21111.111رامى صابر كامل حنا سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 الهضبه الوسطى الممطم 5تمسٌم المباحث محل رلم  31، بجهة : الخلٌفه/ ق  بوٌات

عن بالى استٌشن فٌما  93112برلم  21111114، لٌد فى  21111.111دمحم على حسن رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

، بجهة :  2111/3/16بتارٌخ  4126صادر  291عدا االنترنتوبعد الحصول على الترخٌص الالزمه بموجب موافمه امنٌه رلم 

 ش حسنٌن دسولى 22عمار  9محل 

عن  94111برلم  21111111، لٌد فى  21111.111ؼرٌب عبد العاطى ابراهٌم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 مطم الخلٌفةش صبحى حسٌن م االسكندرٌة الم 165تجارة وتورٌد مواد ؼذائٌة فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

عن بالي استٌشن  91113برلم  21111113، لٌد فى  31111.111رشدي كمال أمٌن صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 2111لسنه  63صادرة برلم /  2119لسنه  231) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة (بموافمه امنٌة رلم / 

 الزهراء 2ش عبدالخالك صابر محل رلم  9 -، بجهة : مصر المدٌمة 

عن  94121برلم  21111113، لٌد فى  21111.111طارق عبد الباسط دمحم عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 شمة بالدور االول 113شارع  54تورٌدات عمومٌة واثاث مكتبً وفندلً ومنزلً فٌما عدا اجهزة الحاسب االلً ، بجهة : 

عن بٌع  94111برلم  21111116، لٌد فى  11111.111لمنتصر فتحى دمحم نور الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  59

 ش صالح سالم تماطع نور االسالم ارض البصرى 35منظفات ، بجهة : 

عبئه عن ت 94113برلم  21111115، لٌد فى  31111.111معتز حامد حسن عمر عزت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ش فهمى الجمل 1وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن  94192برلم  21111113، لٌد فى  11111.111احمد محمود سٌد دمحم على بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 البساتٌن 1مكرر ش السد العالى شمة رلم  29مماوالت وتورٌدات ، بجهة : 

عن خدمات  93191برلم  21111113، لٌد فى  51111.111فرد ، رأس ماله ،  رمضان جمعه معوض ابراهٌم  ، تاجر  -  61

 الممطم -مساكن روالن  13عمار  -محمول وموبٌالت ) فٌما عدا بٌع الخطوط ( ، بجهة : الخلٌفة 

عن خدمات  94111برلم  21111119، لٌد فى  11111.111منٌر مسٌحه صادق نسٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش دار المناسبات خلؾ المحكمة الدستورى دار السالم 4ظافه وزراعه ، بجهة : مكتب بالعمار ون

عن مكتب  94111برلم  21111121، لٌد فى  11111.111احمد سٌد احمد محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ش العبور ش الرزاز م ناصر 1تورٌدات فٌما عدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : 

 94153برلم  21111129، لٌد فى  111111.111والء دمحم الشحات عبد الستار رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 مساكن النٌل ش مصطفى حامد الممطم 3شمه  1م  5عن كوافٌر حرٌمى ، بجهة : ؼرفه من شمه بالدور االرضى ب 

عن تورٌد  94136برلم  21111126، لٌد فى  15111.111اسالم عادل بكرى ابو هشٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ش حسن ٌوسؾ من ش المعهد الدٌنى 1فٌما عدا االدوٌه واجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : مستلزمات طبٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن خدمات المحمول )  94116برلم  21111116، لٌد فى  51111.111فرٌد علً دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 1الخلٌفة  -اكن العبد تعاونٌات الممطم مس 142، بجهة : بلون  1فٌما عدا بٌع الخطوط واستخدام االنترنت ( 

عن  94116برلم  21111111، لٌد فى  5111.111عبد الرحمن على دمحم احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

فٌما عدا خدمات االنترنت فٌا عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ بعد الحصول على -دعاٌة واعالن

 4ش مإنس افندى الدور الرابع شمة 25-، بجهة : عابدٌن  1ص الالزمةالتراخٌ

عن استثمار عمارى  93191برلم  21111114، لٌد فى  11111.111مصطفى عادل دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 الممطم الخلٌفة 2ؼرفه من شمة بالدور  3113ومماوالت وتشطٌبات ، بجهة : عماره 

عن تجارة  93195برلم  21111113، لٌد فى  11111.111نصر هللا متى جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مٌرا  -  61

 مساكن شركة النصر الممطم الخلٌفة 9119الحداٌد والبوٌات ، بجهة : محل بالدور االرضى بالعمار 

عن ورشه كتابه  94141برلم  21111126، لٌد فى  25111.111مٌنا عٌاد سلٌمان شاكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

لٌزرعلى المصوؼات فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وفٌما عدا خدمات االنترنت  وبعد الحصول 

ش خان  31 21 23، بجهة :  2111/11/3بتارٌخ 6233صادر  2111لسنه  395على التراخٌص الالزمه بموجب موافمه امنٌه 

 ابو طالٌه

عن تورٌدات  93191برلم  21111113، لٌد فى  51111.111زٌدان دمحم عبدالرازق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش امتداد المشتل خلؾ مستشفى السالم الدولى شمة بالدور االرضى ٌمٌن المدخل دار السالم 3بحرٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن بٌع منظفات  94151برلم  21111113، لٌد فى  21111.111ر فرد ، رأس ماله ،  هند امٌن دمحم امٌن  ، تاج -  32

 بالدور االرضً الممطم 2شمة  91واكسوارات محمول ، بجهة : م الماهرة ب 

عن ورشة مالبس  94151برلم  21111113، لٌد فى  21111.111دمحم زٌدان مهدى خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 الدور االول الجمالٌة 3ح لاضى البهار شمة رلم  3مالبس العسكرٌة ، بجهة : فٌما عدا ال

عن تجارة  93199برلم  21111113، لٌد فى  11111.111هانى صالح دمحم عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 المعادى 233ش  11وبٌع التلٌفون المحمول والهداٌا ، بجهة : 

عن بٌع لحوم  94131برلم  21111113، لٌد فى  21111.111براهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هٌثم دمحم موسى ا -  35

 1ش احباب هللا من ش المعهد الدٌنى خلؾ المحكمة الدستورٌة2-مجمده ، بجهة : دار السالم

عن مكتب نمل ومتعهد  32143برلم  21111111، لٌد فى  5111.111احمد نجاح احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ش ابراهٌم العرب من حسن التهامى 9نمل دلٌك ، بجهة : 

عن بٌع ادوات  94155برلم  21111123، لٌد فى  31111.111عادل حسن احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 السوق التجارى المعراج العلوى 49كهربائٌة ، بجهة : محل 

عن تورٌدات  94114برلم  21111116، لٌد فى  51111.111على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد دمحم نبٌل محمود -  39

 حائك المعادى المعادى 119ش  34السٌارات وسٌارات النمل ، بجهة : 

عن استٌراد ) فٌما  94133برلم  21111111، لٌد فى  511111.111حازم دمحم تاج الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 برج بدر مصر حلوان الزراعً 56 -( ، بجهة : المعادي  6من المجموعة  36والفمرة  11المجموعة  عدا

عن بٌع المالبس  94139برلم  21111113، لٌد فى  11111.111ناجى انٌس عبد هللا عزام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 دار السالم-ن ش الفٌومش العسمالنى م1، بجهة :  1الجاهزة فٌما عدا المالبس العسكرٌة

عن تجاره  94116برلم  21111121، لٌد فى  5111.111سمعان هٌكل امٌن سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 البالستن  وتورٌد البالستٌن فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : ش الفرت الزراٌب م ناصر

عن تورٌد لطع  94114برلم  21111121، لٌد فى  5111.111رأس ماله ،   عماد حمدى محمود عمل  ، تاجر فرد ، -  92

 9ش زٌدان الطبعه شمه  44ؼٌار سٌارات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بمالة  94153برلم  21111123، لٌد فى  41111.111احمد صبرى اسماعٌل حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 1الممطم 4محل192فدان ع3الهضبة السفلى - مساكن فوزى الؽرباوى-تموٌنٌة ، بجهة : الخلٌفة

عن  94135برلم  21111111، لٌد فى  5111.111عبدالهادى مهدى عبدالهادى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 5ش طه حسٌن ابراج النٌل الزمالن محل رلم  2ترزى ، بجهة : 

عن مكتب تورٌدات  93196برلم  21111113، لٌد فى  11111.111دمحم دمحم ٌوسؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 الجزاار االمام الشافمى الخلٌفة 45رخام ، بجهة : محل بالدور االرضى 

عن ورشه رخام ،  94113برلم  21111121، لٌد فى  11111.111احمد عبده فرج حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 الصناعٌه خلؾ مصنع عباس طرهشك الثعبان المنطمه  254بجهة : حالٌا 

عن تصدٌر ، بجهة  94113برلم  21111116، لٌد فى  51111.111أحمد محمود على لابٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 ش وردان الرومى حسن االنور مصر المدٌمة 55: 

عن استثمار  94115برلم  21111111، لٌد فى  21111.111كرٌستٌن محروس خله ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 الشطر الثالث عشر 3ب  2الدور  211عماري ، بجهة : شمة 

عن بٌع ماكوالت  94145برلم  21111126، لٌد فى  51111.111اسامه بدرى عثمان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 ش الخمسٌن الثامنه 14مطعم بٌتزا ، بجهة : 

عن بٌع ماكوالت  94145برلم  21111126، لٌد فى  51111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    اسامه بدرى عثمان حسن -  11

 بملن/ بدرى عثمان حسن -ش: الجالء  -مطعم بٌتزا ، بجهة : بندر بنى مزار 

له عن محل حال 94143برلم  21111123، لٌد فى  11111.111حسن عبد المجٌد دمحم كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش سعد لطب ارض نوار كوتسٌكا المعادى 31، بجهة : 

عن تؤجٌر وتورٌد  94122برلم  21111113، لٌد فى  111111.111أحمد دمحم فتحى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 مساكن الشركة السعودٌة المعادى الجدٌدة المعادى 52/2الدور الثالث عمار  21معدات ثمٌله ، بجهة : شمة 

عن  94155برلم  21111113، لٌد فى  111111.111روٌدا ابراهٌم التوم االمٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 صمر لرٌش 5الدور  21شمه  2عمارات العراٌس مدخل  5االتورٌدات العمومٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

عن تورٌد  94136برلم  21111113، لٌد فى  21111.111فرد ، رأس ماله ،   رانٌا عبد الفتاح السٌد الزند  ، تاجر -  14

 ش المبتدٌان24-، بجهة : السٌدة زٌنب 1فٌما عدا المالبس العسكرٌة-مالبس وتصدٌر

عن تجاره  94113برلم  21111111، لٌد فى  25111.111دمحم احمد السٌد عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ش الصنادلٌه 25عبئه الزٌوت والتصدٌر والتورٌدات العمومٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : عطاره وت

عن  94194برلم  21111119، لٌد فى  31111.111دمحم صالح عوض هللا حسن سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 شارع بورسعٌد 255مطعم كباب ومشوٌات ، بجهة : 

عن  94113برلم  21111121، لٌد فى  511111.111ر عبد المنعم مرسى شبانة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبٌ -  13

 1طره-عمارات االخاء كورنٌش النٌل34شمة 23/23، بجهة :  1استٌراد وتصدٌر

عن  94129م برل 21111124، لٌد فى  51111.111بخٌت محمود عبد اللطٌؾ ابو هارون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 ش نصر هللا من وابور الطحٌن 2تصدٌر وتورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن تجارة  94141برلم  21111123، لٌد فى  5111.111منً دمحم الهادي عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 1شارع  31بالعمار  5محل رلم  -، بجهة : المعادي  1ادوات منزلٌة 

عن تجارة  94111برلم  21111115، لٌد فى  111111.111ٌد رمضان عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كرٌم   س -  111

 مساكن صمر لرٌش 16حلوٌات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  94116برلم  21111121، لٌد فى  25111.111احمد عادل جمعه خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش الضببٌه 15والتصدٌر وتعبئه ٌد وٌدا فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : عطاره والزٌوت ومستحضرات التجمٌل 

عن تجاره  94114برلم  21111121، لٌد فى  25111.111اٌرٌن معوض عجاٌبى بولس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 1خلؾ مدرسه امتٌاز المعراج السفلى شمه  9233وتوزٌع المواد الؽذائٌه والتصدٌر ، بجهة : 

عن  94145برلم  21111113، لٌد فى  2111.111مصطفى عبد المنعم احمد مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 11شمة  1مساكن عٌن الصٌره م  41تورٌد معادن ، بجهة : 

عن تورٌد  93116برلم  21111112، لٌد فى  111111.111دمحم السٌد عبدالنبى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بالدور الثانً 5شمه رلم  -ش سلٌم المنٌرة  4وتوزٌع وصٌانة المستلزمات الطبٌة والهندسٌة والتصدٌر . ، بجهة : 

عن  94151برلم  21111114، لٌد فى  511111.111عبد المنعم محمود دمحم الجنٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

تمسٌم الالسلكى شمة  3د/3ش شكرى عبد الحلٌم ق -، بجهة : المعادى 1العمومٌة تجارة مواد البناء ولوازم التشطٌبات والتورٌدات

 1بالدور االرضى

عن مماوالت  94131برلم  21111125، لٌد فى  12111.111شرٌؾ محسب امٌن سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 كوتسٌكا -ارض الجمعٌة  -الحربى  11ش  9عمومٌة مع الجهات الملزمه بالخصم ، بجهة : محل بالعمار رلم 

عن بٌع ادوات  94111برلم  21111115، لٌد فى  11111.111عادل مهنى فرحان صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 مساكن التعاونٌات ش محى الدٌن خلٌفة البساتٌن 2صحٌه ولوازمها ، بجهة : نصؾ المحل رلم 

عن خدمات نظافه  94113برلم  21111121، لٌد فى  5111.111د ، رأس ماله ،  جنا عاطؾ رزق ولعان  ، تاجر فر -  119

 ، بجهة : ش سعد عازر الزراٌب م ناصر

عن ورشة تمطٌع  36116برلم  21111121، لٌد فى  51111.111عماد زاخر ٌنى مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 1طرة-بان شك الثع32w-، بجهة : المعادى 1احجار لحساب الؽٌر

عن مماوالت  94134برلم  21111126، لٌد فى  111111.111سمٌرة دمحم أحمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 1ش ابراهٌم الدسولً ش العروبة بخٌت  11 -، بجهة : الجمالٌة  1عمومٌة وانشاء مالعب 

عن سوبر ماركت ،  94112برلم  21111115، لٌد فى  51111.111ربٌع عبدالمنعم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش الملن المظفر الروضة المنٌل 1بجهة : 

عن بٌع حلو من  94129برلم  21111111، لٌد فى  5111.111دمحمى حسٌن حسن معبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ش عمرو ابن العاص من بٌن المزارع 21عجٌن ، بجهة : 

عن تورٌدات  94146برلم  21111113، لٌد فى  11111.111 عبدالفتاح حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم دمحم -  113

ش عمر بن الخطاب المطبعه شمه بالدور  29عمومٌه دون الكمبٌوتر ومستلزماته دون تورٌد مواد الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

 الخامس دارالسالم

عن ماكوالت  94152برلم  21111113، لٌد فى  11111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  عماد طة دمحم عكاشة جبرٌل  ، ت -  114

 مٌدان السٌدة زٌنب 12ومشروبات بادره وساخنة فٌما عدا الكحولٌات ، بجهة : 

عن تورٌد مواد  94112برلم  21111119، لٌد فى  5111.111عمرو منٌر مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 1الممطم1ش 9111بالدور االرضى ق  3محل  -بجهة : الخلٌفةبناء ، 

عن  93114برلم  21111114، لٌد فى  5111.111ابتسام عز الدٌن عبد الحمٌد الفٌشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 1ش ممامى محل  16بماله ، بجهة : 

عن دعاٌه  94114برلم  21111111، لٌد فى  11111.111هوٌدا انور عواد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

واعالن فٌما عدا خدمات االنترنت وفٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصحؾ بعد الحصول على الترخٌص 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ؼرفه ش محمود كامل المنٌل  3، بجهة :  2111/1/23فى  5653صادر برلم  2111لسنه  353الالزمه بموجب موافمه امنٌه رلم 

 1رلم 

عن  94151برلم  21111129، لٌد فى  111111.111دمحم الحسٌنى دمحم مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

أ ش جمعٌه تنفٌذ االحكام زهراء  11تورٌدات عمومٌة وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة فٌما عدا الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : عماره 

 مس المعادىالمعادى الشمة بالدور الخا

 

عن  94121برلم  21111124، لٌد فى  111111.111السوٌركى للمماوالت والتشطٌبات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 1ش دمحم عبد السالم طرة الحجارة5-، بجهة : المعادى 1تورٌدات عمومٌة مماوالت تشطٌبات

عن تجارة  94112برلم  21111121، لٌد فى  51111.111ٌوسؾ نشؤت رفعت منمرٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ش عماد كامل من ش سكة عبدالرازق 1اخشاب ، بجهة : 

عن دعاٌة  94121برلم  21111125، لٌد فى  3111.111فكار فادى دمحم عبد الهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 المعادى الجدٌدة-213ش 6-، بجهة : المعادى 2111لسنة 339واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت موافمة امنٌة رلم

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم  21111129،لٌدت فى  111111.111احمد دمحم احمد سٌد وشركاه   شركة  ،  تجارة االثاث المعدنى   ،رأس مالها    -  1

 دجله 231شارع  33، عن تجارة االثاث المعدنى ، بجهة : معرض بالدور االرضى بالعمار رلم  94159

 51111.111كه   شركة  ،  مكتب الدارة استؽالل المحاجر والتنمٌب والتعدٌن   ،رأس مالها   سامح احمد عبدالحمٌد وشرٌ -  2

ابراج امتداد االمل  112، عن مكتب الدارة استؽالل المحاجر والتنمٌب والتعدٌن ، بجهة :  94115برلم  21111115،لٌدت فى 

 االتوستراد

، عن  94123برلم  21111111،لٌدت فى  15111.111ة   ،رأس مالها   هالة احمد سالم وشرٌكها   شركة  ،  بمالة جاف -  3

 ش نصر الدٌن الشٌخ الفرنساوى 3بمالة جافة ، بجهة : 

 94153برلم  21111114،لٌدت فى  21111.111نجوان حمٌد الدٌن وشرٌكها   شركة  ،  مماوالت عامة   ،رأس مالها    -  4

 ت الشركة الكوٌتٌة المرحلة الثانٌةأ عمارا 15، عن مماوالت عامة ، بجهة : 

دمحم مصطفً ودمحم عبد الرازق   شركة  ،  استثمارعماري وادارة المشروعات العمارٌة  وتمسٌم االراضً  ،رأس مالها    -  5

، عن استثمارعماري وادارة المشروعات العمارٌة  وتمسٌم االراضً ، بجهة  94161برلم  21111114،لٌدت فى  11111.111

 المعادي امام محطة مترو حدائك المعادي مكتب بالدور الثانً بعد االرضً 162شارع  119: 

،لٌدت فى  5111.111مٌنا جالل رٌاض وجورج ماهر مهاود   شركة  ،  بٌع لطع ؼٌار السٌارات المستعمله   ،رأس مالها    -  6

 ش الممٌاس منٌل الروضة 41: ، عن بٌع لطع ؼٌار السٌارات المستعمله ، بجهة  94193برلم  21111119

شركة  ،  تمدٌم المشروبات الساحنة والباردة واالطعمة السرٌعة وادارة المطاعم والتورٌدات    1دمحم سعٌد عطوه وشركاه  -  3

، عن تمدٌم المشروبات الساحنة والباردة  94166برلم  21111114،لٌدت فى  151111.111،رأس مالها     1العمومٌة 

 -بمشروع طٌبة  6113الكائن بالعمار رلم  1، بجهة : محل تجاري رلم  1لسرٌعة وادارة المطاعم والتورٌدات العمومٌة واالطعمة ا

 البساتٌن  -مدٌنة المعراج  -المعراج 

 15111.111محمود حسٌن اسماعٌل امبابى وشركاه   شركة  ،  تجارة جلود  ،رأس مالها    -ورثة حسٌن اسماعٌل امبابى  -  9

 ش عبدالعزٌز طحٌمر 14، عن تجارة جلود ، بجهة :  94133برلم  21111113ٌدت فى ،ل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  151111.111عبٌر عبد التواب دمحم وشرٌكها   شركة  ،  تصفٌؾ الشعر والبادكٌر والماكٌر  ،رأس مالها    -  1

 رات نٌركوب عما 24، عن تصفٌؾ الشعر والبادكٌر والماكٌر ، بجهة :  94163برلم  21111113

امٌره نعمان نعمان نجا وشرٌكها   شركة  ،  تجارة وتوزٌع الحدٌد بكافة انواعه التسلٌح والبلٌت والخرده وتجارة لطع ؼٌار  -  11

الماكٌنات والدرافٌل الالزمه لمصانع الحدٌد وتجارة المعادن بكافة انواع وتشؽٌل وتسٌٌح المعادن والخرده لدى الؽٌر وشراء وبٌع 

ات ولطع ؼٌارها والتورٌدات العمومٌة والمماوالت العامة والتوكٌالت التجارٌة فٌما عدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته   السٌار

، عن تجارة وتوزٌع الحدٌد بكافة انواعه التسلٌح والبلٌت  94111برلم  21111121،لٌدت فى  111111.111،رأس مالها   

ت والدرافٌل الالزمه لمصانع الحدٌد وتجارة المعادن بكافة انواع وتشؽٌل وتسٌٌح المعادن والخرده وتجارة لطع ؼٌار الماكٌنا

والخرده لدى الؽٌر وشراء وبٌع السٌارات ولطع ؼٌارها والتورٌدات العمومٌة والمماوالت العامة والتوكٌالت التجارٌة فٌما عدا 

 مدٌنة المعراج زهراء المعادى 11ورة مجا 11164تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : لطعة 

السٌد عوض على ابوالفتوح وشركاه   شركة  ،  بٌع الرخام والجرانٌت والتصدٌر واالستٌراد   ،رأس مالها    -  11

العمار  a، عن بٌع الرخام والجرانٌت والتصدٌر واالستٌراد ، بجهة : شمه  94191برلم  21111119،لٌدت فى  2111111.111

 العمارات الكوٌتٌة 2رحلة م 11رلم 

،لٌدت فى  31111.111،رأس مالها      1تورٌدات عامة  -شركة  ،  ادارة المطاعم    1فرحات شعبان حسن وشركاة  -  12

 6محل تجاري رلم /  15ق رلم /  55 -، بجهة : الخلٌفة  1تورٌدات عامة  -، عن ادارة المطاعم  94143برلم  21111126

 الممطم -الرحمن مساكن عباد  1علً 

احمد دمحم حمدى وشرٌكه   شركة  ،  نمل وتداول الحاوٌات والتورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة واالستٌراد والتصدٌر  -  13

( وفٌما عدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته وفٌما  6من المجموعة  36والفمرة  11والمماوالت العمومٌة ) فٌما عدا المجموعه 

، عن نمل وتداول  94161برلم  21111114،لٌدت فى  2111111.111ا اصدار الصحؾ والمجالت (   ،رأس مالها   عد

والفمرة  11الحاوٌات والتورٌدات العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة واالستٌراد والتصدٌر والمماوالت العمومٌة ) فٌما عدا المجموعه 

شارع  21ة الكمبٌوتر ومستلزماته وفٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت ( ، بجهة : ( وفٌما عدا تورٌد اجهز 6من المجموعة  36

 4شمه  -الملن الصالح  -مسلمه بن مخلد السادات 

،لٌدت فى  4111.111هانً فاروق صدلً عبد الحفٌظ وشرٌكة   شركة  ،  االستثمار العماري   ،رأس مالها    -  14

 ش التحرٌر من ش دمحم نور الدٌن 3لعماري ، بجهة : ، عن االستثمار ا 94132برلم  21111113

 11111.111محمود عبد المنعم ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  مخبز طبالى  ،رأس مالها    -ورثه عبد المنعم ابراهٌم على  -  15

 ش المواصله التونسى 51، عن مخبز طبالى ، بجهة :  94154برلم  21111113،لٌدت فى 

ى وعبدهللا الدٌب   شركة  ،  خدمات بترولٌة ونمل بجمٌع انواعه والتورٌدات العمومٌة )فٌما عدا الكمبٌوتر اشرؾ العنتبل -  16

، عن خدمات بترولٌة ونمل بجمٌع انواعه  93115برلم  21111114،لٌدت فى  11111.111ومستلزماته (  ،رأس مالها   

 المعادى الجدٌدة 232ش  1، بجهة : والتورٌدات العمومٌة )فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته ( 

محمود ابراهٌم وشرٌكته   شركة  ،  ادارة الفنادق واعمال المماوالت والتشطٌبات الداخلٌة والخارجٌة   ،رأس مالها    -  13

، عن ادارة الفنادق واعمال المماوالت والتشطٌبات الداخلٌة والخارجٌة ،  93113برلم  21111114،لٌدت فى  511111.111

 1شمه رلم  15عمارات جمعٌة الشهٌد شارع  3بجهة : 

 13111.111مروه احمد رمضان وشرٌكتها   شركة  ،  تورٌد مستحضرات تجمٌل  ،رأس مالها    For Teamفور تٌم  -  19

 ش جمال الدٌن متفرع من ش السد البرانى 11، عن تورٌد مستحضرات تجمٌل ، بجهة :  94191برلم  21111113،لٌدت فى 

،لٌدت فى  61111.111شرٌؾ رضا دمحم وشركائه   شركة  ،  دٌكورات وتشطٌبات داخلٌه وخارجٌه  ،رأس مالها    -  11

ش  21، عن دٌكورات وتشطٌبات داخلٌه وخارجٌه ، بجهة : ؼرفه فى شمه بالدور االرضى بعماره  94149برلم  21111113

116 

،لٌدت فى  111111.111،  مطعم مؤكوالت ومشروبات  ،رأس مالها   مختار عبد المنعم مختار وشركاءه   شركة   -  21

متفرع  11ش  53بالدور االول بالعمار رلم  2، عن مطعم مؤكوالت ومشروبات ، بجهة : محل رلم  94199برلم  21111119

 من ش دمشك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  111111.111س مالها   خالد سعدالدٌن وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العمومٌة والتصدٌر والتورٌدات   ،رأ -  21

بجوار  1الدور االول شمه  512ش  35، عن المماوالت العمومٌة والتصدٌر والتورٌدات ، بجهة :  94162برلم  21111114

 مستشفى الٌوم الواحد

رلم ب 21111113،لٌدت فى  21111.111رائد سعد وشركاه   شركة  ،  تجارة بار كود وكامٌرات   ،رأس مالها    -  22

 ش ٌوسؾ الجندى الدور الرابع 13، عن تجارة بار كود وكامٌرات ، بجهة :  94131

،لٌدت فى  41111.111محمود سٌد فاهم سٌد وشركاه   شركة  ،  تجارة المحمصات ولوازم المحمصات   ،رأس مالها    -  23

 زهراء المعادى 13الشطر ال  96ب م  2، عن تجارة المحمصات ولوازم المحمصات ، بجهة : لطعه  94154برلم  21111123

،لٌدت فى  551111.111،رأس مالها     1شركة  ،  مطعم لتمدٌم وجبات ٌابانٌة    1سٌد محمود احمد حسٌن وشركاه  -  24

 المعادي -دجله  215ش  9عمار رلم / 1، بجهة : محل رلم / 1، عن مطعم لتمدٌم وجبات ٌابانٌة  94119برلم  21111115

،لٌدت فى  15111.111دمحم بكرو دمحم زؼلول   شركة  ،  تورٌد العماله واداره المنشؤت والمصانع  ،رأس مالها    -  25

 ش التونسى32، عن تورٌد العماله واداره المنشؤت والمصانع ، بجهة :  94119برلم  21111111

 21111114،لٌدت فى  111111.111،رأس مالها   سامح عفٌفى حموده وشركاءه   شركة  ،  تصدٌر رخام وجرانٌت    -  26

 امتداد االمل االتوستراد 15، عن تصدٌر رخام وجرانٌت ، بجهة : عمار رلم  93119برلم 

،رأس مالها     1فاكهة (  -خضروات  -دواجن  -رامً علً احمد وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات لجمٌع المواد الؽذائٌة ) لحوم  -  23

فاكهة (  -خضروات  -دواجن  -، عن تورٌدات لجمٌع المواد الؽذائٌة ) لحوم  94124برلم  21111124فى ،لٌدت  51111.111

 زهراء المعادي - 12الدور االول شمة  -الشطر السابع  36/11، بجهة :  1

لسٌارات وؼسٌل عالء نصر وشركاه   شركة  ،   ساحه انتظار سٌارات بالمبٌت الشهرى واالشتراكات وتجارة لطع ؼٌار ا -  29

،لٌدت فى  435111.111السٌارات وخدمات صٌانه السٌارات والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه  ،رأس مالها   

، عن ساحه انتظار سٌارات بالمبٌت الشهرى واالشتراكات وتجارة لطع ؼٌار السٌارات وؼسٌل  94151برلم  21111123

الهضبه  -الحى السابع 44شارع  9114وكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه ، بجهة : ق السٌارات وخدمات صٌانه السٌارات والت

 الممطم -الوسطى

،لٌدت فى  5111.111،رأس مالها     1ٌاسر السٌد عبدالحمٌد وشرٌكته   شركة  ،  تجارة وتوزٌع مستحضرات تجمٌل  -  21

 الممطم - 2ش الدلتا شمة  41 -، بجهة : الخلٌفة  1، عن تجارة وتوزٌع مستحضرات تجمٌل  94134برلم  21111111

عماد فاروق حسٌن فرج وشرٌكة   شركة  ،  المماوالت العمومٌة والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة  وتورٌد جمٌع انواع  -  31

لتصدٌر ، عن المماوالت العمومٌة وا 94114برلم  21111115،لٌدت فى  111111.111الرخام والجرانٌت  ،رأس مالها   

 مساكن االمل 22والتوكٌالت التجارٌة  وتورٌد جمٌع انواع الرخام والجرانٌت ، بجهة : 

مٌالد منٌر شاٌوب وشركاه   شركة  ،  مماوالت عمومٌة وتورٌدات عمومٌة فٌما عدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته .   -  31

، عن مماوالت عمومٌة وتورٌدات عمومٌة فٌما عدا تورٌد  94115برلم  21111116،لٌدت فى  1111111.111،رأس مالها   

 الدور الثالث 39شمه  13اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته . ، بجهة : ابراج الشرطة امتداد االمل برج 

،لٌدت فى  51111.111دمحم ابراهٌم عبد الممصود عباس وشرٌكه   شركة  ،  تصنٌع وجلى رخام  ،رأس مالها    -  32

ارض الشمع المنطمه الصناعٌه طرٌك شك الثعبان  C 35، عن تصنٌع وجلى رخام ، بجهة : لطعه رلم  94123برلم  21111124

 منطمه شك التعبان d/ 234طره حالٌا لطعه 

،لٌدت فى  51111.111احمد جمال دمحم النجار وشرٌكه   شركة  ،  ادارة مطاعم وتورٌدات ؼذائٌة   ،رأس مالها    -  33

 ش رٌاض 2، عن ادارة مطاعم وتورٌدات ؼذائٌة ، بجهة :  94139لم بر 21111126

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    21111113، وفى تارٌخ    31161اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم محمود السٌد عبد هللا  ،  ت   - 1

 1محو المٌد بؤمر محو وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    31914احمد صبرى على ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    36611علً عبدالهادي أحمد حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

السجل  تم  تم محو/شطب   21111113، وفى تارٌخ    19611سها ابراهٌم عبداللطٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 محو المٌد من السجل بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21111114، وفى تارٌخ    5113محمود ضٌؾ هللا ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم محو    21111114، وفى تارٌخ    23365برلم : دمحم اسامه ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 6

 1المٌد من السجل التجارى وذلن للوفاه 

تم محو/شطب السجل     21111115، وفى تارٌخ    25131احمد عبدالرحٌم عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 التجاره تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن

تم محو/شطب السجل  تم    21111115، وفى تارٌخ    93435نسرٌن دمحم على السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب    21111115، وفى تارٌخ    61533اٌمن عبد العال عبده عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    63195اشرؾ جابر ٌوسؾ زخارى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21111113، وفى تارٌخ    32313،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  مهدى دمحم عبد العزٌز    - 11

 محو المٌد من السجل التجاري

تم    21111111، وفى تارٌخ    65964السٌد دمحم نجٌب السٌد دمحم جاد الرب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 لتجارةمحو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن ا

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    31391بٌشوى رزق تاوضروس حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    21111111، وفى تارٌخ    36365شهاب نصرى دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 محو المٌد بؤمر محو وذلن لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سجل  تم محو/شطب ال   21111111، وفى تارٌخ    63421ثناء المرسى دمحم الؽاٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    39626توفٌك عبدالعاطى احمد دمحم سند  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    39161م : حافظ حسن حافظ حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 13

 المٌد مشطوب بامر محو لترن التجارة

، وفى    39161تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / حافظ حسن للمماوالت العامه والتورٌدات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 ر محو لترن التجارةتم محو/شطب السجل  المٌد مشطوب بام   21111112تارٌخ 

تم محو/شطب    21111112، وفى تارٌخ    31921حسنى اسماعٌل عبد هللا امبابى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 1السجل  تم محو المٌد بؤمر محو وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل     21111112فى تارٌخ ، و   34942اٌمان احمد عبدالسالم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    41334عادل ثروت عازر سمعان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 تم محو المٌد من السجل التجارى نهائٌا  

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    63663،  سبك لٌده برلم :  هالة عبدالمنعم مرسى على  ،  تاجر فرد    - 22

 تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل  تم محو    21111113، وفى تارٌخ    42949زاٌد احمد زاٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 1المٌد بؤمر محو وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل  تم    21111113، وفى تارٌخ    91115الباز دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عماد   - 24

 1محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 

طب السجل  تم محو/ش   21111113، وفى تارٌخ    91193محمود وجٌه محمود خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 المٌد مشطوب بامر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21111113، وفى تارٌخ    63913امٌنة على دمحم خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 1محو المٌد نهائٌا من السجل التجارى وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب السجل  تم    21111114، وفى تارٌخ    65423ك لٌده برلم : اٌهاب على عبده خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 23

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم    21111114، وفى تارٌخ    91196اشرؾ دمحم عبد المنعم احمد مرسى الزرلا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 لتجارى لترن التجارةمحو/شطب السجل  تم محو المٌد من السجل ا

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    34149عمر عبد الحمٌد زكى عبد الفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21111114تارٌخ ، وفى    61612احمد محمود دمحم عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    69241حسٌن اسماعٌل امبابى سالمة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  تم محو المٌد للوفاه

تم محو/شطب السجل  تم محو    21111113، وفى تارٌخ    19113لٌده برلم :  دٌنا محمود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 32

 المٌد منالسجل التجارى بامر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    19113صٌدلٌه الدكتوره دٌنا حماده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 ى بامر محو لترن التجارهالسجل  تم محو المٌد منالسجل التجار

تم محو/شطب السجل  تم محو    21111113، وفى تارٌخ    15219عادل فكرى حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 المٌد منالسجل التجارى بامر محو للوفاه

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    13343طاهر للتوكٌالت التجارٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    41691احمد حمدي حامد شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 تم محو المٌد منالسجل التجارى بامر محولترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111119، وفى تارٌخ    9363،  سبك لٌده برلم : جمال عمر عبد العاطى  ،  تاجر فرد     - 33

 المٌد مشطوب بامر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111119، وفى تارٌخ    92546محمود عبد المنعم دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 لترن التجارهتم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو 

تم محو/شطب السجل  تم محو    21111111، وفى تارٌخ    51911محمود دمحم حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  المٌد    21111111، وفى تارٌخ    25346اشرؾ ٌسرى السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 مشطوب بامر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111121، وفى تارٌخ    33135محمود طارق ابراهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21111121، وفى تارٌخ    62166كامل محمود رضوان سٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  تم محو المٌد بؤمر محو وذلن لترن التجارة

حو/شطب تم م   21111121، وفى تارٌخ    64111ٌاسر عبد الحمٌد جابر حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 السجل  تم محو المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    21111121، وفى تارٌخ    44433نادٌه دمحم عبد الؽنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تارٌخ    36444لٌده برلم : بدرٌه دمحم شولى عبد الؽنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 45

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تارٌخ    15419سٌد جمال هاشم الشحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 المٌد مشطوب بامر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تارٌخ    92391اٌهاب مشٌل توفٌك عزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 تم محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

حو/شطب تم م   21111125، وفى تارٌخ    23655حسام الدٌن كمال عبدالمجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تارٌخ    91615دمحم ابراهٌم دمحم البسٌونً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21111125، وفى تارٌخ    33433دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد حامد خمٌس    - 51

 المٌد مشطوب بامر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم محو    21111126، وفى تارٌخ    31622سعٌد على جالل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 مر محو لترن التجارهالمٌد من السجل التجارى با

تم محو/شطب السجل     21111126، وفى تارٌخ    65115مصطفى دمحم خلٌفة مهران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 تم محو المٌد من السجل التجاري

محو/شطب السجل   تم   21111126، وفى تارٌخ    41311جمال عادل محمود حماد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 تم محو المٌد من السجل التجارى بامر محو للوفاه

تم محو/شطب السجل     21111126، وفى تارٌخ    91351ماٌكل مجدي مورٌس عمل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 1تم محو المٌد بؤمر محو وذلن لترن التجارة 

تم محو/شطب    21111123، وفى تارٌخ    54339فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد رجب احمد احمد العوام  ،  تاجر    - 55

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب    21111123، وفى تارٌخ    92193رٌمون الفى سدره ارمانٌوس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجارى نهائٌا  .

تم محو/شطب السجل  تم    21111123، وفى تارٌخ    13265عادل عباس عبدالشافى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد    21111123، وفى تارٌخ    22521سٌد دمحم سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 ن السجل التجاريم

تم محو/شطب السجل     21111129، وفى تارٌخ    31451لٌلى عبد الفتاح محمود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 تم محو المٌد من السجل التجاري

تم    21111129، وفى تارٌخ    32661شافعً عبدالرحمن جوٌده مصطفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

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

تم محو/شطب السجل  تم    21111129، وفى تارٌخ    61953تامر دمحم عباس حموده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 محو المٌد من السجل التجارى لترن التجارة

تم محو/شطب    21111129، وفى تارٌخ    56111عنانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : العاصمة جرافٌن اسالم    - 62

 السجل  تم محو المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل     21111129، وفى تارٌخ    35321حنان احمد طنطاوى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 1ترن التجارة تم محو المٌد بؤمر محو وذلن ل

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   36911عمرو فتحى عبد التواب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   311111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   35159ٌنا صالح حسٌن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم د -  2

 جنٌه   91111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصؾ التؤشٌر:    تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ ،   1311شعبان امام دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   21111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     21111113وفً تارٌخ ،   1311شعبان دمحم امام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   21111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111114وفً تارٌخ ،   66341احمد فوزى فإاد عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111115وفً تارٌخ ،   91433ندا جالل وجدى حسن صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111116وفً تارٌخ ،   59515زٌاد عمرو صالح العجماوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111116وفً تارٌخ ،   32491سامح ثابت بحٌره سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   1111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصؾ تم ت  21111116وفً تارٌخ ،   32491سامح ثابت بحٌره سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111116وفً تارٌخ ،   32491سامح ثابت بحٌره سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111116وفً تارٌخ ،   39122دمحم عبد الفتاح دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   69116كرم لمعى تناؼو عبدالنور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   11111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   66233ممدوح كرم حنفى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 ه جنٌ  2111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   34349عادل ناجح توفٌك ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   111111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111113وفً تارٌخ ،   34491دمحم جمال دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   211111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111112وفً تارٌخ ،   32111عمرو دمحم احمد ٌاسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   41113طارق احمد مهران جاد الرب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   5111111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21111114وفً تارٌخ ،   56511مصطفى عباس حسن عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   31111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111119وفً تارٌخ ،   34234اسالم رضوان عبد هللا سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 نٌه ج  511111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111119وفً تارٌخ ،   34491نبٌل  سمٌر احمد الكومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111121وفً تارٌخ ،   66132سٌد كمال عبدالرحمن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   5111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21111121وفً تارٌخ ،   61414احمد محمود فهمى عبد الوهاب احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21111121وفً تارٌخ ،   65911اٌمن دمحم سالم محمود الحاج احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111125تارٌخ ،  وفً  63155ٌوسؾ صالح سٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   511111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111125وفً تارٌخ ،   94139دمحم رجب محجوب دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   511111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111129وفً تارٌخ ،   92154احمد سٌد مصطفى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   51111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21111129خ ، وفً تارٌ  65431حبٌبة ٌوسؾ المكاوي فودة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   91111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21111112وفً تارٌخ  93116دمحم السٌد عبدالنبى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 بالدور الثانً 5شمه رلم  -ش سلٌم المنٌرة  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  92353دمحم مصطفى دمحم الهوارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ش الجٌالنى من ش مٌخائٌل شرلاوى الزراٌب منشٌه ناصر  11الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  93199  هانى صالح دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  3

 المعادى 233ش  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  93195مٌرا نصر هللا متى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الخلٌفة مساكن شركة النصر الممطم 9119الـتؤشٌر:   ، محل بالدور االرضى بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  93193ابراهٌم ابو الوفا حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 5محل  131الـتؤشٌر:   ، عمارات امتداد االمل عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  93191رمضان جمعه معوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الممطم  -مساكن روالن  13عمار  -الـتؤشٌر:   ، الخلٌفة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  51143دمحم على حمد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 شٌراتون النزهه -ر الثانى هٌلٌوبلٌس جازندز الدو 33الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  93131احمد ٌوسؾ على احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 1الدور االرضى-1الشمة -13زهراء المعادى ؾ 11عمارة -الـتؤشٌر:   ، المعادى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  93192ه برلم    دهشور دمحم عبد الحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  1

 الهضبة الوسطً الممطم  6463ق  5الحً  1الـتؤشٌر:   ، الوحدة التجارٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111113وفً تارٌخ  93196دمحم دمحم ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الجزاار االمام الشافمى الخلٌفة 45االرضى ، محل بالدور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  93191زٌدان دمحم عبدالرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش امتداد المشتل خلؾ مستشفى السالم الدولى شمة بالدور االرضى ٌمٌن المدخل دار السالم  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  35351هادى مجدى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الحى الرابع الممطم الماهرة 22ق  5443الـتؤشٌر:   ، 

الـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  93113على احمد حربى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 المعادى 119ب ش  21، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  93114ابتسام عز الدٌن عبد الحمٌد الفٌشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 1ش ممامى محل  16وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114تارٌخ  وفً 93391عمرو سامى دمحم ابو الوفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 تمسٌم الالسلكى المعادى الجدٌدة الماهرة 1هـ / 21الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  93111عبدالخالك حسن ابراهٌم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 مارة استراند ش التحرٌر ع 193/191وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  93135اسماء فاروق محمود مصطفى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 مساكن صمر لرٌش 214وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  93111احمد محمود احمد سلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 ش عبد المنعم الجندى البساتٌن 11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  93191مصطفى عادل دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الممطم الخلٌفة 2ؼرفه من شمة بالدور  3113الـتؤشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111114وفً تارٌخ  93111ن بدر امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد امٌ -  21

 ش االتحاد منشٌة ناصر  6، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111114وفً تارٌخ  93112دمحم على حسن رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش حسنٌن دسولى 22عمار  9، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  66341احمد فوزى فإاد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ش بٌن الجبلٌن االرض االٌرانٌة المنطمة الصناعٌة 1الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  93135،  سبك لٌده برلم     اسماء فاروق محمود مصطفى سعٌد ، تاجر فرد -  23

 مساكن صمر لرٌش 214وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  33131تامر جمال الدٌن عبد المنعم الرملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 صمر لرٌش البساتٌن  316شارع  221 وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  35351هادى مجدى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الحى الرابع الممطم  22لطعة  5443الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  61194سبك لٌده برلم    تامر كمال ابراهٌم ؼبلاير نخله ، تاجر فرد ،   -  26

 المدٌمة1م-ش الكنٌسة النفك الؽؽربى الملن الصالح11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  94113معتز حامد حسن عمر عزت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ى الجملش فهم 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  94111عادل مهنى فرحان صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 مساكن التعاونٌات ش محى الدٌن خلٌفة البساتٌن 2الـتؤشٌر:   ، نصؾ المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115ً تارٌخ وف 94111كرٌم   سٌد رمضان عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 مساكن صمر لرٌش  16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111115وفً تارٌخ  94112ربٌع عبدالمنعم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش الملن المظفر الروضة المنٌل 1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  94111اٌمان دمحم سعٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  1ش الجٌش الؽربى متفرع من رٌاض الصالحٌن هضبة الزهراء محل رلم  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  61194تامر كمال ابراهٌم ؼبلاير نخله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 1المدٌمة1م-النفك الؽربى-ش الكنٌسة االنجٌلٌة21وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  61194تامر كمال ابراهٌم ؼبلاير نخله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 1المدٌمة1م-ش الكنٌسة النفك الؽربى الملن الصالح11، اضافة فرع بالعنوان/ وصؾ الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  36211اشرؾ مراد مراد المصبجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الزمالن 4ب ش د طه حسٌن الدور االول شمة  22الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111115وفً تارٌخ  94111شبل الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حامد على  -  35

 ح البابلى من ش خٌرت السٌدة زٌنب  12وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  94116دمحم زكى االمٌر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الهضبه الممطم 1195، ش طارق ابو النور الحى الثامن ق   الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  21111116وفً تارٌخ  94116فرٌد علً دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 1الخلٌفة  -مساكن العبد تعاونٌات الممطم  142بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  94114جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم نبٌل محمود على ، تا -  39

 حائك المعادى المعادى 119ش  34الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111116وفً تارٌخ  59169عمرو دمحم شولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الماهرة 3عمارات صمر لرٌش المعادى الجدٌده محل رلم  61ح/ ، تعدٌل العنوان لٌصب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  94113حسٌن عبده حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 أ حاره فائد ش الجمهورٌه 6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  32491 سامح ثابت بحٌره سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وكالة البلح  -ش مرزا  16الـتؤشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  32491سامح ثابت بحٌره سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 وكالة البلح  -ش مرزا  16الـتؤشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  32491بت بحٌره سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح ثا -  43

 وكالة البلح  -ش مرزا  16الـتؤشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  32491سامح ثابت بحٌره سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 المنطمة الصناعٌة  -مدٌنه العبور  - 21134ب  9 الـتؤشٌر:   ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  32491سامح ثابت بحٌره سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 المنطمة الصناعٌة  -مدٌنه العبور  - 21134ب  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  32491لٌده برلم    سامح ثابت بحٌره سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  46

 المنطمة الصناعٌة  -مدٌنه العبور  - 21134ب  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111116وفً تارٌخ  34139على عصام دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 1البساتٌن-الدور االرضى-ش جمال شحاته من دمحمنور الدٌن15، اضافة فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  53295وجٌه احمد دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

ت شركة المعادي للتنمٌة عمارا 1/3الكائنة بالعمار الممام علً لطعة االرض رلم  24الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الشمة 

 المعادي الجدٌدة -والتعمٌر بالشطر الثالث شارع الالسلكً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  53295وجٌه أحمد دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

عمارات شركة المعادي للتنمٌة  1/3طعة االرض رلم الكائنة بالعمار الممام علً ل 24الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الشمة 

 المعادي الجدٌدة -والتعمٌر بالشطر الثالث شارع الالسلكً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  94111المنتصر فتحى دمحم نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 سالم ارض البصرى ش صالح سالم تماطع نور اال 35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111116وفً تارٌخ  94113أحمد محمود على لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش وردان الرومى حسن االنور مصر المدٌمة 55الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111116وفً تارٌخ  94112نجالء حامد على عمر رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الدور االرضى 1ش البستان السعٌدى حجرة  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111116وفً تارٌخ  34139على عصام دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 1نالبساتٌ-الدور االرضى-ش جمال شحاته من دمحم نور الدٌن15، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111113وفً تارٌخ  94122أحمد دمحم فتحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 مساكن الشركة السعودٌة المعادى الجدٌدة المعادى 52/2الدور الثالث عمار  21، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  69116  كرم لمعى تناؼو عبدالنور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  55

 جنوب 2111لسنة  411المعادى الجدٌدة ٌوجد موافمة امنٌة رلم  6شمة رلم  236ش  22الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21111113وفً تارٌخ  31493عصام فوزى للٌنى فلبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

ارض المربع الجدٌد خلؾ مصنع العظم المنطمة الصناعٌة شك الثعبان طرة  D  451الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنولن لٌصبح/ ق 

 المعادى

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  94121طارق عبد الباسط دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 شمة بالدور االول  113شارع  54،  وصؾ الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  34349عادل ناجح توفٌك ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 ارض المربع الجدٌد منطمة الورش خلؾ مصنع العظم شك الثعبان طرة المعادى w 33الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  94111صابر فارس حبشى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش عمرو بن العاص ناصٌة بن هالل ابو السعود مصر المدٌمة 133الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111113وفً تارٌخ  94123ربٌع ماهر علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 امام بنن اجرٌكول مصر دجلة  251ناصٌة شارع  93، شارع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21111113وفً تارٌخ  94121مارن ماجد فهمى توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 بلون ب الدور الثانى ش الخمسٌن زهراء المعادى 4الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111111وفً تارٌخ  32143احمد نجاح احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ش ابراهٌم العرب من حسن التهامى  9، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  94131الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سعٌد عبده احمد -  63

 ش صالح موسى  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  94135عبدالهادى مهدى عبدالهادى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

  5ٌن ابراج النٌل الزمالن محل رلم ش طه حس 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111111وفً تارٌخ  94133هٌام دمحم دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الممطم  -الفرسان مول رٌنج مول  14من ق  1ق  -، الخلٌفة 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  94131بك لٌده برلم    شاهنده عبدالمادر علً أسماعٌل ، تاجر فرد ،  س -  66

 محل بالدور االرضً  -ش البصري  3 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، المعادي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  94136رامى صابر كامل حنا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الهضبه الوسطى الممطم  5تمسٌم المباحث محل رلم  31الـتؤشٌر:   ، الخلٌفه/ ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  94121احمد محروس امام عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 ش المبتدٌان السٌده زٌنب 31الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  52216رلم    مفٌده نجٌب عبد الؽنى خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  61

 التجمع الخامس المماهرة الجدٌدة  -سٌلفر ستار مول منطمة الراون تاون  212الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ محل رلم 

ٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   تم تعد 21111111وفً تارٌخ  94133حازم دمحم تاج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 برج بدر مصر حلوان الزراعً  56 -، المعادي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111111وفً تارٌخ  94132مهند خالد دمحم عدلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 النمطم 31ش االهرام ق  3ممر االستراحه  25، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  94129، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحمى حسٌن حسن معبد -  32

 ش عمرو ابن العاص من بٌن المزارع 21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  32111عمرو دمحم احمد ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لمعراج السفلى ا- 1139الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  94141دمحم زكرٌا دمحم محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 عطفة بركة البؽال  14الـتؤشٌر:   ، 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21111112وفً تارٌخ  32111عمرو دمحم احمد ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 المعراج السفلى -1139الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  91152هدي دمحم بهاء الدٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الماهرة الجدٌدة  36مول جاالكسى ش التسعٌن عمار  116و 11الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  94139حجوب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رجب م -  33

 295أ ش  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111112وفً تارٌخ  94141دمحم احمد لاسم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 سابع دجله الشطر ال 4/11عمار  3، شمه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  94146ابراهٌم دمحم عبدالفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش عمر بن الخطاب المطبعه شمه بالدور الخامس دارالسالم  29الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  94155 روٌدا ابراهٌم التوم االمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 صمر لرٌش 5الدور  21شمه  2عمارات العراٌس مدخل  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  94141مصطفً سٌد مرسً السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 الدور الثانً  21متداد االمل ؼرفة من الشمة رلم مشروع ا 119تمسٌم  16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  94144سماح فتح هللا بٌومً سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 امتداد االمل  21ش  21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  94152عماد طة دمحم عكاشة جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 مٌدان السٌدة زٌنب  12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  94143احمد حمدى الشحات سعٌد صبحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 اطلس ج الممطم بملكه 11وصؾ الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  94145عم احمد مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عبد المن -  95

 11شمة  1مساكن عٌن الصٌره م  41وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  63641دمحم ٌاسٌن كمال محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 الجمالٌة 3و2عطفة زلاق الجوهرى محل  4، تعدٌل العنوان لٌصبح/  الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  94142رافت حسٌن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 ش الفٌوم  56الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111113وفً تارٌخ  94143دمحم ٌحً محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 2ش علً باشا ابراهٌم رلم  23، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  94151دمحم زٌدان مهدى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 الدور االول الجمالٌة 3ح لاضى البهار شمة رلم  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  91611خالد جمال محمود علً الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش عبدالوهاب سلٌم  1الدور التاسع عمار رلم  13الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح / شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111113وفً تارٌخ  94151لٌده برلم    هند امٌن دمحم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك  -  11

 بالدور االرضً الممطم  2شمة  91، م الماهرة ب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  94163اسالم السمان احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 91حالٌا وسابما ش نبٌا الولاد 66الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  94164هانى دمحم منصور دمحم الدهمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 ش شهٌد دمحم لاسم متفرع من ش مصطفى كامل تمسٌم المساحه  33الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  94151ده برلم    عبد المنعم محمود دمحم الجنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  14

 1تمسٌم الالسلكى شمة بالدور االرضى 3د/3ش شكرى عبد الحلٌم ق -الـتؤشٌر:   ، المعادى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  94159عماد دمحم فإاد مصطفى لطاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الدور الثالث مصر المدٌمه  3عبدالعزٌز ال سعود المنٌل شمه رلم  -ش عبدالهادى  4ؤشٌر:   ، الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111115وفً تارٌخ  94131نادٌة لطفى احمد العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 منطمة س الممطم 3على  1234الـتؤشٌر:   ، ق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  94192دمحم على بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد محمود سٌد -  13

 البساتٌن 1مكرر ش السد العالى شمة رلم  29وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  94161ولٌد محمود حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 ش السلطان حسن  32ـتؤشٌر:   ، محل بالعمار ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  94169احمد دمحم ابراهٌم مرسى ؼٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 السٌده زٌنب 2ش الزٌدى شمه رلم  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  63411م    فوزى سمٌر مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  111

 العمرانٌة  -الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع للشركة بالعنوان / شارع العمٌد عبدهللا سعدي البطران 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  94131هٌثم دمحم موسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 1ش احباب هللا من ش المعهد الدٌنى خلؾ المحكمة الدستورٌة2-ٌر:   ، دار السالمالـتؤش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  91113رشدي كمال أمٌن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الزهراء  2ش عبدالخالك صابر محل رلم  9 -الـتؤشٌر:   ، مصر المدٌمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  31435مد سمٌر سالمة خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اح -  113

ش االمه التمسٌم السٌاحى الملٌوبٌة ملن/ فاطمه محمود عبد المجٌد الؽرباوى  اودع  14 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / 

 31435بسجل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111113وفً تارٌخ  94139بد هللا عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناجى انٌس ع -  114

 دار السالم-ش العسمالنى من ش الفٌوم1الـتؤشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  94136رانٌا عبد الفتاح السٌد الزند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ش المبتدٌان24-الـتؤشٌر:   ، السٌدة زٌنب

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  94133دمحم سمٌر عبدالسالم الطرابٌلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 22ابراج ناٌل سٌتً كورنٌش النٌل الدور  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، بوالق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111119وفً تارٌخ  62944فرد ،  سبك لٌده برلم    آحمد عبد الرحٌم على بخٌت ، تاجر  -  113

والممٌد بسجل تجارى  -ابو نمرس-بمنزل الحاج/سٌد رزق على ندا-الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ش العدل من ش احمد بدوى

 243111الجٌزة برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111119وفً تارٌخ  94194بك لٌده برلم    دمحم صالح عوض هللا حسن سوٌلم ، تاجر فرد ،  س -  119

 شارع بورسعٌد  255وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111119وفً تارٌخ  94111منٌر مسٌحه صادق نسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 كمة الدستورى دار السالمش دار المناسبات خلؾ المح 4الـتؤشٌر:   ، مكتب بالعمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21111119وفً تارٌخ  31435احمد سمٌر سالمة خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش مدٌنة االخاء ابراج الشرطة كورنٌش النٌل المعادى 33وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111119وفً تارٌخ  94195ه برلم    عالء جاهٌن عوض اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  111

 1ش احمد صابر من ش العروبة برج المانونٌن5-وصؾ الـتؤشٌر:   ، دار السالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111119وفً تارٌخ  94111دمحم عٌد دمحم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 سادس زهراء المعادي الشطر ال 12، ق 

تم تعدٌل العنوان ,  21111119وفً تارٌخ  93311ابراهٌم الشحات سلٌمان ابو شعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش مروه عصمت الحى الرابع الممطم 5411وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح/ لطعه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111119وفً تارٌخ  94196جر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ عبد الفضٌل لطفى السٌد ، تا -  114

 شركه اٌجٌكو المطامٌه 23العماره  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111119وفً تارٌخ  94112عمرو منٌر مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 1الممطم1ش 9111بالدور االرضى ق  3محل  -ٌفةالـتؤشٌر:   ، الخل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111119وفً تارٌخ  94113حجازى للمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 سراٌات المعادى المعادى 313ق رلم  1ش  111الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111119وفً تارٌخ  94193لم    مصطفى اشرؾ سعد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  113

 1ش لصر النٌل5الدور العاشر عمار 33الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  94113دمحم احمد السٌد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ش الصنادلٌه 25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  94115كرٌستٌن محروس خله ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الشطر الثالث عشر  3ب  2الدور  211وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  91649نهاد شعبان سٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لٌصبح فرع -الممطم  -بالمنطمة الجنوبٌة س  1464لطعة  3الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسً  / محل رلم / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  94111ؼرٌب عبد العاطى ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ش صبحى حسٌن م االسكندرٌة الممطم الخلٌفة 165وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  94116عبد الرحمن على دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 4ش مإنس افندى الدور الرابع شمة 25-وصؾ الـتؤشٌر:   ، عابدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  94114،  سبك لٌده برلم     هوٌدا انور عواد ابراهٌم ، تاجر فرد -  123

 1ش محمود كامل المنٌل ؼرفه رلم  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  93346اٌمان حنفً صابر حنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 المعادى 114ش  41الدور االرضى عمار رلم  1/ شمه رلم الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  94113حنان بشاره دانٌال بشاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 ش احمد الخطٌب من ش الحرٌه حدائك 39الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  63132سبك لٌده برلم    شرٌؾ عبد الفتاح علً دمحم ، تاجر فرد ،   -  126

 طره  -شك الثعبان  D/131الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  94114عماد حمدى محمود عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

  9ش زٌدان الطبعه شمه  44الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  94139ناجى انٌس عبد هللا عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 الجمالٌة  -شارع االزهر  32الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  94112ٌوسؾ نشؤت رفعت منمرٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ش عماد كامل من ش سكة عبدالرازق  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111121وفً تارٌخ  56335ضٌاء الدٌن عبد الوهاب طلعت شهاوى بشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 المستوى الثالث من سوق المعادى جراند مول مٌدان كلٌه النصر  315العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  94139ناجى انٌس عبد هللا عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 1الجمالٌة  -شارع االزهر  32الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  94115فرد ،  سبك لٌده برلم     هشام بهاء الدٌن دمحم الشعرانى ، تاجر -  132

 الممطم -منطمه س الهضبه العلٌا  113بلون  1عماره الماسه ش  1114وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21111121وفً تارٌخ  94111دمحم ثابت محمود ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 وادى عنتر  -ش ابونعمه  12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  94113احمد عبده فرج حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 شك الثعبان المنطمه الصناعٌه خلؾ مصنع عباس طره  254الـتؤشٌر:   ، حالٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  94116د ،  سبك لٌده برلم    احمد عادل جمعه خضر ، تاجر فر -  135

 ش الضببٌه 15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  62111ولٌد زكرٌا دمحم ؼزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 المعادى  114المجاورة الثامنة المعراج السفلى شمه  9215على  3الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  66132سٌد كمال عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 حلوان 16513ش منصور برلم سجل  23الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  94111، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد سٌد احمد محمود حسن -  139

 ش العبور ش الرزاز م ناصر  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  94114اٌرٌن معوض عجاٌبى بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 1رسه امتٌاز المعراج السفلى شمه خلؾ مد 9233الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  91421سعٌد سامى سلٌمان ساوٌرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 1حارة الدٌروطى التونسى الخلٌفة11وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الخطا الوارد بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  94119ر فرد ،  سبك لٌده برلم    صبرى حسن دمحم عفٌفى الدالى ، تاج -  141

 البساتٌن -مساكن صمر لرٌش 35وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111121وفً تارٌخ  94115دمحم فتحى سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ش تل نصر 29، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  94111لد موسى سالم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خا -  143

 الـتؤشٌر:   ، ا مشروع االمٌرالد الشطر الثانى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  36116عماد زاخر ٌنى مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 1طرة-شك الثعبان 32w-ر:   ، المعادىالـتؤشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  94112دمحم طه دمحم عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ش حسٌن محمود دار السالم دار السالم 14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  94111    عنتر سٌد عنتر عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  146

 ش النصر من فاٌده كامل  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  94111عواطؾ فإاد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 مساكن اطلس 5م  21الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  94113جنا عاطؾ رزق ولعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 الـتؤشٌر:   ، ش سعد عازر الزراٌب م ناصر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  94116سمعان هٌكل امٌن سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 تؤشٌر:   ، ش الفرت الزراٌب م ناصرالـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21111121وفً تارٌخ  94113عبٌر عبد المنعم مرسى شبانة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 1طره-عمارات االخاء كورنٌش النٌل34شمة 23/23وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111121وفً تارٌخ  36116م    عماد زاخرٌنى مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  151

-بنشاط/ورشةتمطٌع احجار لحساب الؽٌر-طرة-شك الثعبان 32w-الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/المعادى

 1ال ؼٌر1م1ج51111براسمال

تم تعدٌل العنوان  21111124وفً تارٌخ  94129بخٌت محمود عبد اللطٌؾ ابو هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ش نصر هللا من وابور الطحٌن 2, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  94121السوٌركى للمماوالت والتشطٌبات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 1ش دمحم عبد السالم طرة الحجارة5-وصؾ الـتؤشٌر:   ، المعادى

تم تعدٌل العنوان ,  21111124وفً تارٌخ  94125جرجس مسعد سامى مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الندى الشطر السادس زهراء  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، عمار 

ٌل العنوان , تم تعد 21111124وفً تارٌخ  61461وجدى محمود الشحات عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

الحى االول المجاورة الرابعة محافظة  31/14دمٌاط الجدٌدة المطعة  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / مركز كفرسعد 

 دمٌاط

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111124وفً تارٌخ  94121الخشن للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 مساكن الكوٌتٌه 1 شمه 43، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  94121فكار فادى دمحم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 المعادى الجدٌدة-213ش 6-الـتؤشٌر:   ، المعادى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  94131شرٌؾ محسب امٌن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 كوتسٌكا  -ارض الجمعٌة  -الحربى  11ش  9الـتؤشٌر:   ، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  94119عبٌر دمحم مصطفى محمود المحتسب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 13لزمالن فندق المارٌوت محل رلم ا-ش سراٌا الجزٌرة16 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، لصر النٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  63155ٌوسؾ صالح سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 تمسٌم مباحث االموال العامة ضاحٌة الواحة 11الـتؤشٌر:   ،  لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  63155 ٌوسؾ صالح سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 تمسٌم مباحث االموال العامة ضاحٌة الواحة  11الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111125وفً تارٌخ  49435الداعور لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 91591ش المساحه برلم سجل  15، افتتاح فرع بالعنوان /   الـتؤشٌر: 

وفً تارٌخ  49435تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /الداعور لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 91591ش المساحه برلم سجل  15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /  21111125

تم  21111125وفً تارٌخ  49435الداعور لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 91591ش المساحه برلم سجل  15تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم  21111126وفً تارٌخ  49435اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الداعور لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ، ت -  165

 السٌده زٌنب -ش المبتدٌان دمحم عز العرب  31تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  49435تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /الداعور لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 السٌده زٌنب -ش المبتدٌان دمحم عز العرب  31ٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعد 21111126



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  49435الداعور لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 السٌده زٌنب -ش المبتدٌان دمحم عز العرب  31الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  94132فرج عز الدٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم  -  169

 ش الرشٌدى الجور الخامس  31الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  94141مٌنا عٌاد سلٌمان شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 ش خان ابو طالٌه 31 21 23ر:   ، الـتؤشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  94145اسامه بدرى عثمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ش الخمسٌن الثامنه 14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  94145اسامه بدرى عثمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 بملن/ بدرى عثمان حسن -ش: الجالء  -الـتؤشٌر:   ، بندر بنى مزار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  94141سٌد عبد النظٌر توفبك بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الـتؤشٌر:   ، اول ش نبٌل الولاد م ناصر

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  94136بكرى ابو هشٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسالم عادل -  133

 ش حسن ٌوسؾ من ش المعهد الدٌنى 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  94144عبدالعاطى دمحم عباس على دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ش الصٌادٌن من ش العمدة طره كوتسٌكا المعادى  13الـتؤشٌر:   ، وصؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21111126وفً تارٌخ  36111عبد المنعم فرج عبد المنعم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 شك الثعبان المعادى  W/  41وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  91311نادٌة ٌوسؾ اسحك متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 دار السالم خلؾ المحكمه الدستورٌه -ش ناصر عجٌب المعهد الدٌنى  11الـتؤشٌر:   ،  تعدٌل العنوان لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  94134برلم    سمٌرة دمحم أحمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  133

 1ش ابراهٌم الدسولً ش العروبة بخٌت  11 -الـتؤشٌر:   ، الجمالٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  39513شرٌؾ ذكى ابراهٌم حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 حارة الٌهود  -عطفه الذهبى  2خان ابوطالٌه وٌحمل  6ٌصبح / الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان ل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  94131محمود محسن ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ش معوض من ش الدمرانى م ناصر  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111126وفً تارٌخ  94133سبك لٌده برلم    العماد للتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،   -  191

 حاره ٌونس من ش الجمهورٌه محل 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111123وفً تارٌخ  94143حسن عبد المجٌد دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 كوتسٌكا المعادى ش سعد لطب ارض نوار 31الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111123وفً تارٌخ  94153احمد صبرى اسماعٌل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 1الممطم 4محل192فدان ع3الهضبة السفلى -مساكن فوزى الؽرباوى -وصؾ الـتؤشٌر:   ، الخلٌفة

تم تعدٌل العنوان ,  21111123وفً تارٌخ  94152د ،  سبك لٌده برلم    محمود عبدالواحد الداخلً عبدالواحد ، تاجر فر -  193

 المرحله الثانٌه  16عمارات الشركة الكوٌتٌة ش  3 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، البساتٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111123وفً تارٌخ  94141منً دمحم الهادي عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 1شارع  31بالعمار  5محل رلم  -ـتؤشٌر:   ، المعادي ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111123وفً تارٌخ  94155عادل حسن احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 السوق التجارى المعراج العلوى  49الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21111123وفً تارٌخ  94149،  سبك لٌده برلم     محسن السٌد محمود عمر ابو حمود ، تاجر فرد -  196

 ش المعز لدٌن هللا الفاطمى ناصٌة باب الفتوح الجمالٌة 131وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111123وفً تارٌخ  33692اسالم مصطفى على دمحم الباشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 علوى السوق التجارى زهراء االسكندرٌة مدٌنة السالم  22تؤشٌر:   ، محل وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21111123وفً تارٌخ  94146ابو السعد لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 عابدٌن 11و رلم  11ش نوبار المحل رلم  41وصؾ الـتؤشٌر:   ، سٌتى مول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111129وفً تارٌخ  91534 حسٌن سٌد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  191

 ص المجاورة االولى مدٌنة الفسطاط الجدٌدة مصر المدٌمة  42الدور الثانى برج  22الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوانلٌصبح/ شمه 

تم تعدٌل العنوان  21111129وفً تارٌخ  94153فرد ،  سبك لٌده برلم     والء دمحم الشحات عبد الستار رمضان ، تاجر -  111

 مساكن النٌل ش مصطفى حامد الممطم 3شمه  1م  5, وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼرفه من شمه بالدور االرضى ب 

تم تعدٌل العنوان ,  21111129وفً تارٌخ  36559فإاد فتح هللا عبدالمجٌد دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بلون ب تمسٌم المادة المعادي الجدٌدة  12وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / لطعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111129وفً تارٌخ  94133دمحم محمود دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 رع الجامعة لسم الهضبة الوسطً شا 6211الدور االرضً عمار  2الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21111129وفً تارٌخ  94151دمحم الحسٌنى دمحم مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 أ ش جمعٌه تنفٌذ االحكام زهراء المعادى الشمة بالدور الخامس المعادى 11وصؾ الـتؤشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111129وفً تارٌخ  94161 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سهل سٌد معوض دمحم -  114

 ش النجار المنٌره السٌدة زٌنب 13الـتؤشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111113وفً تارٌخ  36911عمرو فتحى عبد التواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

حذؾ نشاط / االستٌراد وتشؽٌل مراكز التدرٌب اللؽات واجهزة الكمبٌوتر وتمدٌم خدمات التدرٌب علٌها وتطوٌرها فٌما عدا 

 1االنترنت 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  34611معاذ دمحم ابو هاشم ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / تجاره وبٌع وتورٌد االجهزه الكهربائٌه والمنزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111113وفً تارٌخ  41413امٌر دمحم عبد الرحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 الفاء نشاط/ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , 21111114وفً تارٌخ  33131عبد المنعم الرملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر جمال الدٌن -  4

 وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / التورٌدات العمومٌة فٌما عدا اجهزة الحاسب االلً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  55123محمود السٌد مبرون خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التؤشٌر:  اضافة نشاط/ تجهٌز وتعبئة وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  93161محمود حسن مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 6من المجموعه  36والفمرة  11التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة  

تم تعدٌل النشاط , 21111115وفً تارٌخ  36651ساره مصطفى عبد الفتاح ابراهٌم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط / التصنٌع لدى الؽٌر والتوكٌالت التجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  93113عالء ثابت عبد الرحمن بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ صٌانة منشؤت ادارٌة وصناعٌة وتورٌد العماله الفنٌة بالداخل وتورٌد وتركٌب لطع ؼٌار وتورٌد 

 هندسى وفنى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111115وفً تارٌخ  33296امد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فرٌد فوزى ح -  1

 اضافه نشاط / تورٌدات عمومٌه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت

صؾ تم تعدٌل النشاط , و21111116وفً تارٌخ  59515زٌاد عمرو صالح العجماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 2111لسنة  413التؤشٌر:  موافمة امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111116وفً تارٌخ  34139على عصام دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدٌل النشاط لٌصبح/المماوالت العمومٌة وتجارة التكاتن والفسباء والموتسٌكالت ولطع ؼٌارزٌرو

تم تعدٌل النشاط , 21111116وفً تارٌخ  31442ٌؾ دمحم حسن صموئٌل اسرائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد لط -  12

 وصؾ التؤشٌر:  الؽاء نشاط/ االستشارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111113وفً تارٌخ  35439ٌاسر نبٌل حسن الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 شاط/ خدمات نظافة وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا تورٌد اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتهاضافة ن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  35351دمحم عبد الفتاح ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  52216جر فرد ،  سبك لٌده برلم   مفٌده نجٌب عبد الؽنى خالد ، تا -  15

 2111لسنة  332التؤشٌر:  اضافة نشاط/ تجارة اثاث مكتبى فٌما عدا خدمات االنترنت / موافمه امنٌه رلم 

ل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم تعد21111112ٌوفً تارٌخ  32111عمرو دمحم احمد ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 (6من المجموعة  36والفمرة  11اضافة نشاط /االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111113وفً تارٌخ  92531عطٌفى شفٌك ؼالى متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌد البالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  91611خالد جمال محمود علً الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/مماوالت عامة وتورٌدات واستشارات هندسٌة )فٌما عدا خدمات االنترنت(بعد الحصول على 

 2111/311صادر  2111/1/14على 5993التراخٌص الالزمة بموافمة امنٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111113وفً تارٌخ  61311مإمن حسن  دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  93621دمحم ثروت حسٌن عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / تصنٌع وتعبئة المستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر

وفً تارٌخ  1224تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ فوزى عبد المطلب سلٌم عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 نشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافة نشاط/   تجارة االدوات الصحٌةتم تعدٌل ال21111113

تم تعدٌل النشاط , 21111113وفً تارٌخ  1224فوزى عبد المطلب سلٌم عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التؤشٌر:  اضافة نشاط/   تجارة االدوات الصحٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1224ل للتورٌدات العمومٌة واالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعدل االسم التجارى لٌصبح / عبد الجلٌ -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافة نشاط/   تجارة االدوات الصحٌة21111113وفً تارٌخ 

ط , وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشا21111113وفً تارٌخ  69932انور صالح حامد البرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة خردوات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  93121مى دمحم احمد حسٌن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / تصنٌع وتعبئة المستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111114وفً تارٌخ  61134 احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عباس كامل دمحم -  26

 1حذؾ نشاط / االستٌراد 

تم تعدٌل النشاط , 21111114وفً تارٌخ  93234ٌوسؾ عبد الباسط عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

مجٌات وتصمٌم موالع علً االنترنت والتسوٌك االلكترونً ) بعد الحصول علً التراخٌص وصؾ التؤشٌر:  أضافة نشاط / بر

 2111لسنة  5915صادرة برلم  2111لسنة  411الالزمة ( بموافمة امنٌة رلم / 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  39131جرجس محسن ٌوالٌم جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 شٌر:  ٌضاؾ الى النشاط / تشؽٌل مشؽوالت ذهبٌه للؽٌرالتؤ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  31435احمد سمٌر سالمة خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تعبئة وتوزٌع مواد ؼذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111119وفً تارٌخ  34491،  سبك لٌده برلم   نبٌل  سمٌر احمد الكومى ، تاجر فرد  -  31

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد العطارة والمحاصٌل الزراعٌة وعموم التصدٌر والتورٌدات العمومٌة

لنشاط , وصؾ تم تعدٌل ا21111119وفً تارٌخ  31112جوزٌؾ فاٌك جرجس صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر:  اضافة نشاط/ تحلٌل معادن ثمٌنة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  53965سوزان عمانوئٌل سعٌد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  94151ك لٌده برلم   عبد المنعم محمود دمحم الجنٌدى ، تاجر فرد ،  سب -  33

 1التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح /  تجارة مواد البناء ولوازم التشطٌبات والمماوالت  العمومٌة

ٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤش21111111وفً تارٌخ  51141دمحم سعٌد فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 ( 6من المجموعة  36والفمرة  11تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد وتصدٌر ومماوالت عمومٌة ) فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل 21111121وفً تارٌخ  64363مإسسة ابو الفتح لالستٌراد والتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 نشاط / التورٌدات العمومٌةالنشاط , وصؾ التؤشٌر:  ٌضاؾ الى ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  66132سٌد كمال عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتبة ونشر وتوزٌع الكتب فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ فٌما 

 2111لسنة  111تراخٌص الزمة بموجب موافمة امنٌة رلم عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على ال

تم تعدٌل 21111121وفً تارٌخ  56335ضٌاء الدٌن عبد الوهاب طلعت شهاوى بشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  الؽاء نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111121وفً تارٌخ  94113   أحمد محمود على لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  39

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 21111121وفً تارٌخ  61414احمد محمود فهمى عبد الوهاب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مماوالت عمومٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111124وفً تارٌخ  93111احمد فتحى دمحم حسن المسلمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

وتورٌد وتركٌب االجهزه الكترونٌه  6من المجموعه  36والفمره  11التؤشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت وكامٌرات المرالبه فٌما عدا الكامٌرات الالسلكٌه واجهزه االنذار  للمنشات من الداخل فمط فٌما

والبوبات االلكترونٌه ومعدات السالمه واطفاء الحرٌك واالنظمه الكهرومٌكانٌكٌه واجهزه السرله والبصمه والصوت والصٌانه لكل 

 ماسبك

تم تعدٌل النشاط , 21111124وفً تارٌخ  92569فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌؾ عبد الرحمن محمود عطٌه ، تاجر  -  41

وصؾ التؤشٌر:  اضافة نشاط/ التسوٌك العمارى فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص 

 جنوب 2111لسنة  163الالزمه ٌوجد موافمة انٌة رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111125وفً تارٌخ  39321،  سبك لٌده برلم    صابر دمحم صابر دمحم ، تاجر فرد -  42

 اضافه نشاط / تجاره المحابس واالالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  49435الداعور لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 اضافه نشاط تورٌد وتجاره الصاج فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت التؤشٌر:  حذؾ نشاط / التسوٌك العمارى

تم تعدٌل 21111125وفً تارٌخ  49435الداعور لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 الصاج فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنتالنشاط , وصؾ التؤشٌر:  حذؾ نشاط / التسوٌك العمارى اضافه نشاط تورٌد وتجاره 

وفً تارٌخ  49435تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /الداعور لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

زه تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  حذؾ نشاط / التسوٌك العمارى اضافه نشاط تورٌد وتجاره الصاج فٌما عدا اجه21111125

 الكمبٌوتر واالنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111125وفً تارٌخ  94139دمحم رجب محجوب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 ( 6من المجموعة  36والفمرة  11ٌضاؾ الى النشاط / االستٌراد ) فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111123وفً تارٌخ  51915سبك لٌده برلم   احمد محمود على ابو زٌد ، تاجر فرد ،   -  43

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط/ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , 21111129وفً تارٌخ  33123مصطفى ابراهٌم مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 تصدٌروصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ االستثمار واالستٌراد وال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111129وفً تارٌخ  61151دمحم على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 اضافه نشاط / تورٌدات عامه فٌما عدا اجهزه الكمبٌوتر واالنترنت

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  94115بهاء الدٌن دمحم الشعرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام -  1

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  94115كرٌستٌن محروس خله ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  94136ر كامل حنا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامى صاب -  3

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111123وفً تارٌخ  94141منً دمحم الهادي عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111123وفً تارٌخ  94155ماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل حسن احمد اس -  5

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  93113على احمد حربى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  94121سبك لٌده برلم   مارن ماجد فهمى توفٌك ، تاجر فرد ،   -  3

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  94151عبد المنعم محمود دمحم الجنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  94131بك لٌده برلم   شاهنده عبدالمادر علً أسماعٌل ، تاجر فرد ،  س -  1

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  94164هانى دمحم منصور دمحم الدهمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111114وفً تارٌخ  93114د ،  سبك لٌده برلم   ابتسام عز الدٌن عبد الحمٌد الفٌشاوى ، تاجر فر -  11

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111119وفً تارٌخ  94193مصطفى اشرؾ سعد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  94114اٌرٌن معوض عجاٌبى بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  94132مهند خالد دمحم عدلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  94151ن مهدى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم زٌدا -  15

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  94121فكار فادى دمحم عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  94111عٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حامد على شبل الص -  13

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  94111عنتر سٌد عنتر عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  94111فرد ،  سبك لٌده برلم   عواطؾ فإاد دمحم احمد ، تاجر  -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  94113جنا عاطؾ رزق ولعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  94131برلم    سعٌد عبده احمد الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  21

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111123وفً تارٌخ  94146ابو السعد لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111114وفً تارٌخ  93135برلم    اسماء فاروق محمود مصطفى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  23

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  94111صابر فارس حبشى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  94136رانٌا عبد الفتاح السٌد الزند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  93131احمد ٌوسؾ على احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121ارٌخ وفً ت 94111احمد سٌد احمد محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111125وفً تارٌخ  94131شرٌؾ محسب امٌن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 21111111وفً تارٌخ  94129دمحمى حسٌن حسن معبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21111116وفً تارٌخ  94116فرٌد علً دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر21111116وفً تارٌخ  94114احمد دمحم نبٌل محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  94169احمد دمحم ابراهٌم مرسى ؼٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  94116دمحم زكى االمٌر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 لتؤشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111119وفً تارٌخ  94113حجازى للمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  94131محمود محسن ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  94125جرجس مسعد سامى مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  94111ؼرٌب عبد العاطى ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  94142افت حسٌن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ر -  39

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  94143دمحم ٌحً محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21111123وفً تارٌخ  94152اخلً عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدالواحد الد -  41

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  94112ربٌع عبدالمنعم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  94111اٌمان دمحم سعٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  94131هٌثم دمحم موسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  94134 أحمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌرة دمحم -  44

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  93192دهشور دمحم عبد الحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111119وفً تارٌخ  94112، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو منٌر مصطفى دمحم -  46

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  94111دمحم ثابت محمود ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  94113لٌده برلم    احمد عبده فرج حامد ، تاجر فرد ،  سبك -  49

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  94143احمد حمدى الشحات سعٌد صبحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  94141م   دمحم زكرٌا دمحم محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  51

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  94111كرٌم   سٌد رمضان عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  93111عبدالخالك حسن ابراهٌم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  94145مصطفى عبد المنعم احمد مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111125وفً تارٌخ  94119عبٌر دمحم مصطفى محمود المحتسب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  94144عبدالعاطى دمحم عباس على دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111116ٌخ وفً تار 32491سامح ثابت بحٌره سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  32491سامح ثابت بحٌره سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع21111116وفً تارٌخ  32491سامح ثابت بحٌره سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  91113رشدي كمال أمٌن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش21111119وفً تارٌخ  94196اشرؾ عبد الفضٌل لطفى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21111121وفً تارٌخ  94115دمحم فتحى سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  94111خالد موسى سالم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 خاصالتؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111124وفً تارٌخ  94121السوٌركى للمماوالت والتشطٌبات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  94123ربٌع ماهر علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  94121احمد محروس امام عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  94113دمحم احمد السٌد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  94116ادل جمعه خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ع -  63

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21111124وفً تارٌخ  94121الخشن للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21111113وفً تارٌخ  94151،  سبك لٌده برلم    هند امٌن دمحم امٌن ، تاجر فرد -  61

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111123وفً تارٌخ  94143حسن عبد المجٌد دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111129وفً تارٌخ  94161سهل سٌد معوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  94113حسٌن عبده حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  94131العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادٌة لطفى احمد  -  33

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  94133العماد للتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 21111113وفً تارٌخ  93196فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم ٌوسؾ دمحم ، تاجر -  35

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111119وفً تارٌخ  94195عالء جاهٌن عوض اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  94113سبك لٌده برلم   عبٌر عبد المنعم مرسى شبانة ، تاجر فرد ،   -  33

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  94121طارق عبد الباسط دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  32111ٌده برلم   عمرو دمحم احمد ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  31

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111129وفً تارٌخ  94133دمحم محمود دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  93116دمحم السٌد عبدالنبى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  94116عبد الرحمن على دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121فً تارٌخ و 94114عماد حمدى محمود عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111111وفً تارٌخ  94135عبدالهادى مهدى عبدالهادى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21111129وفً تارٌخ  94153والء دمحم الشحات عبد الستار رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  94152عماد طة دمحم عكاشة جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116تارٌخ  وفً 94112نجالء حامد على عمر رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  34139على عصام دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التؤشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت21111113وفً تارٌخ  94139ناجى انٌس عبد هللا عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111125وفً تارٌخ  63155ٌوسؾ صالح سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 21111113وفً تارٌخ  93193ابراهٌم ابو الوفا حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  93112دمحم على حسن رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  94113حنان بشاره دانٌال بشاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21111124وفً تارٌخ  94129بخٌت محمود عبد اللطٌؾ ابو هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

ر: تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤش21111111ٌوفً تارٌخ  94133هٌام دمحم دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111وفً تارٌخ  94114هوٌدا انور عواد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111123وفً تارٌخ  94149محسن السٌد محمود عمر ابو حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 اص, وصؾ التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  93191رمضان جمعه معوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  94136اسالم عادل بكرى ابو هشٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  93111احمد امٌن بدر امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111119وفً تارٌخ  94111منٌر مسٌحه صادق نسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  94144هللا بٌومً سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سماح فتح  -  112

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21111119وفً تارٌخ  94194دمحم صالح عوض هللا حسن سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  94141سً السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفً سٌد مر -  114

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  94141سٌد عبد النظٌر توفبك بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111115وفً تارٌخ  94111صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل مهنى فرحان  -  116

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  94146ابراهٌم دمحم عبدالفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  94141جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد لاسم دمحم ، تا -  119

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111116وفً تارٌخ  94111المنتصر فتحى دمحم نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  94113،  سبك لٌده برلم   أحمد محمود على لابٌل ، تاجر فرد  -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  94155روٌدا ابراهٌم التوم االمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111126وفً تارٌخ  94132سبك لٌده برلم   دمحم فرج عز الدٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،   -  112

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  94141مٌنا عٌاد سلٌمان شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  94161  ولٌد محمود حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  114

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  94119صبرى حسن دمحم عفٌفى الدالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111111فً تارٌخ و 94133حازم دمحم تاج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111123وفً تارٌخ  94153احمد صبرى اسماعٌل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113خ وفً تارٌ 93191زٌدان دمحم عبدالرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  94163اسالم السمان احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  94192احمد محمود سٌد دمحم على بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  35351هادى مجدى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 21111111وفً تارٌخ  32143احمد نجاح احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  94139ناجى انٌس عبد هللا عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التؤشٌر: خاص

وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة ,21111121وفً تارٌخ  36116عماد زاخر ٌنى مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  94112دمحم طه دمحم عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111126وفً تارٌخ  94145اسامه بدرى عثمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 ر: خاصالتؤشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  94133دمحم سمٌر عبدالسالم الطرابٌلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  93111احمد محمود احمد سلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  93191مصطفى عادل دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  94113معتز حامد حسن عمر عزت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111121وفً تارٌخ  94112ٌوسؾ نشؤت رفعت منمرٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111119وفً تارٌخ  94111 هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عٌد دمحم -  132

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111121وفً تارٌخ  94116سمعان هٌكل امٌن سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111114وفً تارٌخ  94159ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد دمحم فإاد مصطفى لطار -  134

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  94139دمحم رجب محجوب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111129وفً تارٌخ  94151ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم الحسٌنى دمحم مصطفى احمد ، تاج -  136

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111115وفً تارٌخ  61194تامر كمال ابراهٌم ؼبلاير نخله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  94122سبك لٌده برلم     أحمد دمحم فتحى على ، تاجر فرد ، -  139

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  93199هانى صالح دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21111113وفً تارٌخ  93195ٌده برلم   مٌرا نصر هللا متى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك ل -  141

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21111113وفً تارٌخ  94142رافت حسٌن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التؤشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111116وفً تارٌخ  32491سامح ثابت بحٌره سعٌد ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التؤشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اضافة سمه تجارٌة/ مارموجٌت    63943الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم 21111114،  فى تارٌخ :   -  1

marmogit    لمستلزمات المحاجر 

الى: تعدٌل السمه التجارٌة / حضرموت  55123تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  2

 والسمار  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة / مكسٌم لالستراد  93161اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التؤشٌر بتعدٌل21111114،  فى تارٌخ :   -  3

 والتصدٌر  

الى: تعدٌل السمة / الطاحونه للرخام  34349تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  4

 والجرانٌت  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / برومو  92992م الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اس21111113،  فى تارٌخ :   -  5

 استراتٌجى  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / مإسسة  35361تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111112،  فى تارٌخ :   -  6

 سمارت فون لتجارة التلٌفون المحمول  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح/ درٌم  69932تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  3

 اٌجٌبت للتجارة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ االسبانٌة  1224تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  9

 ة لالدوات الصحٌة  العالمٌ

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / مإسسة  91611تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  1

 الخلٌل الدولٌة لالستشارات الهندسٌة  

دٌل السمة التجارٌة / العالمٌة الى: تع 92531تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  11

 لتورٌدات البالستٌن  

الى: تصحٌح االسم التجارى لٌصبح / ولٌد  51692تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111114،  فى تارٌخ :   -  11

 عمر عبدالجواد دروٌش  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / مإسسة  94159لم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر21111113،  فى تارٌخ :   -  12

   banker"s loung institutionبانكرز الونج 

الى: تعدٌل السمة لتصبح/سكٌن هٌر  32111تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111113،  فى تارٌخ :   -  13

   1ثٌرابى

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ فوزى عبد  1224اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التؤشٌر بتعدٌل21111111،  فى تارٌخ :   -  14

 المطلب سلٌم عبد الجلٌل  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / بناء  94151تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  15

 للتجاره والمماوالت  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / الماسه  51141تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111111،  فى تارٌخ :   -  16

 لالستٌراد والتصدٌر والمماوالت العامة  

الى: أضافة سمة تجارٌة لتصبح / بٌوتً  93141تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  13

   beauty center 361   361سنتر 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح/ سٌرجى  94113تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111121،  فى تارٌخ :   -  19

 لالستٌراد والتصدٌر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

جارٌة لتصبح / هوم الى: تعدٌل السمة الت 94139تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111125،  فى تارٌخ :   -  11

 وٌر للتورٌدات العمومٌة واالستٌراد  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتبح / الهارون  51915تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111123،  فى تارٌخ :   -  21

 والنعمان للتجارة والتورٌد  

الى: تعدٌاللسمه التجارٌة الى/ اون ذى  33692ة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشرك21111123،  فى تارٌخ :   -  21

 ساٌت  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة/ المصرٌة  21544تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111123،  فى تارٌخ :   -  22

 الدولٌة للخدمات  

الى: اضافة السمة / المدٌنة المنورة  93919مٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم21111129،  فى تارٌخ :   -  23

 للمماوالت  

الى: اضافه السمه التجارٌه / تارجت لبٌع  39641تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21111129،  فى تارٌخ :   -  24

 وتوزٌع المواد الؽذائٌه  

الى: تعدٌل السمة لتصبح / مٌلو ترافل  94121لشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم ا21111129،  فى تارٌخ :   -  25

 للرحالت الداخلٌة  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 63123برلم       21111113دمحم حسٌن عفٌفى حسن   ، تارٌخ :  -  1

 33111برلم       21111113نبٌل صدٌك دمحم ابو عبد هللا   ، تارٌخ :  -  2

 33111برلم       21111113نبٌل صدٌك دمحم ابو عبد هللا   ، تارٌخ :  -  3

 33111برلم       21111113نبٌل صدٌك دمحم ابو عبد هللا   ، تارٌخ :  -  4

 54949برلم       21111125دمحم ةعالء الدٌن بدوى عثمان دمحم   ، تارٌخ :  -  5

 54949برلم       21111125دٌن بدوى عثمان دمحم   ، تارٌخ : دمحم ةعالء ال -  6

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    61651سارة ٌحٌى وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 ستحماتهفسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله وم

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    39162كالسٌن ) ماجد كمال وشرٌكه (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  تم محو و فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة من الشركة

تم    21111113، وفى تارٌخ    63324ها برلم : محمود حافظ ٌوسؾ حافظ وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌد   - 3

محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب 

 الماهرة

تم محو/شطب    21111114، وفى تارٌخ    21391عمرو عبدالمنعم مرزوق وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا من السجل التجارى واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من سجل تجارى 

 1جنوب الماهرة 

تم    21111114، وفى تارٌخ    21391تعدل الى / شركة محالت مرزوق سبور  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

طب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا من السجل التجارى واستالم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من سجل محو/ش

 1تجارى جنوب الماهرة 

تم محو/شطب السجل     21111114، وفى تارٌخ    92411عمر الزنكلونً وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 ها نهائٌا  واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى نهائٌا  تم فسخ الشركة ومحو

تم محو/شطب السجل  تم    21111115، وفى تارٌخ    61631احمد حلمى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 1فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته

تم    21111116، وفى تارٌخ    31914شركه اورتٌتال رٌزورتس للتعمٌر السٌاحى  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 محو/شطب السجل  المٌد مشطوب لمحو السجل

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    62315بٌتر فاٌز عبد الملن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 جل  تم فسخ الشركة وتصفٌتهاالس

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    46213شركه عالء السعٌد وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة

تم محو/شطب السجل  تم    21111116، وفى تارٌخ    46213ء السعٌد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : عال   - 11

 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 منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21111116، وفى تارٌخ    46213ٌدها برلم : شركه عالء السعٌد وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك ل   - 12

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة

تم محو/شطب السجل  تم    21111116، وفى تارٌخ    46213عالء السعٌد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة

، وفى تارٌخ    49413عمرو وبالل دمحم محمود لبٌع لطع ؼٌار السٌارات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من    21111113

 السجل التجارى

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    49413، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   بالل دمحم محمود وشرٌكتة   - 15

 السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

، وفى تارٌخ    49413:  عمرو وبالل دمحم محمود لبٌع لطع ؼٌار السٌارات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم   - 16

 تم محو/شطب السجل  المٌد مشطوب بامر محو لفسخ الشركة   21111113

تم محو/شطب    21111113، وفى تارٌخ    49413بالل دمحم محمود وشرٌكتة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 السجل  المٌد مشطوب بامر محو لفسخ الشركة

، وفى تارٌخ    35933رٌكته ) شركة سنوسى للتجارة (  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : احمد وحٌد سنوسى  وش   - 19

 تم محو/شطب السجل  تم محوالمٌد بموجب تاشٌر من سجل تجاري السوٌس   21111113

تم    21111113، وفى تارٌخ    41911مجدى حسٌٌن دمحم احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حمولة ومستحماتة

   21111113، وفى تارٌخ    36129مصطفً السٌد عبد المادر و ممدوح شحاتة دمحم  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

تحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومس

 بامر محو

، وفى    61914تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عمرو عماد الدٌن حمدى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

ته وبذلن ٌمحى تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة ومحوها نهائٌا  واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحما   21111111تارٌخ 

 المٌد من السجل التجارى نهائٌا  

تم    21111111، وفى تارٌخ    61914عمرو عمادالدٌن حمدي وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

رى محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة ومحوها نهائٌا  واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجا

 نهائٌا  

تم محو/شطب السجل     21111112، وفى تارٌخ    63133احمد الطوخى وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل

تم محو/شطب السجل     21111113، وفى تارٌخ    23135برلم : عبدهللا محرم وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها    - 24

 1تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب الماهرة 

حو/شطب تم م   21111113، وفى تارٌخ    63119شركة شرٌؾ سعٌد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 25

 السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا وأستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب الماهرة

، وفى    1115شركة النٌل لالستثمارات والتنمٌة وااللتصادٌة شركة مساهمة مصرٌة  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 26

السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة وتعٌن السٌد / محسن عبدالفتاح دمحم ابوزٌد مصفٌا تم محو/شطب    21111114تارٌخ 

 وتحددت مدة التصفٌة بسنة واحدة1154/9/1للشركة موالٌد

تم    21111114، وفى تارٌخ    65153دمحم دمحم رفعت امٌن السمعان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 23

 م الؽاء الفرع لفسخ الشركةمحو/شطب السجل  ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    21111119، وفى تارٌخ    63251دمحم ابوالمجد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 29

 فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرة

، وفى تارٌخ    63251سم التجارى لٌصبح/ دمحم ابو المجد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : تعدٌل اال   - 21

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من    21111119

 السجل التجارى جنوب الماهرة

تم محو/شطب    21111119، وفى تارٌخ    29234ركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : خالد اسماعٌل حجازى وش   - 31

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    33631دمحم عمرو االشرالى وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 لسجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى نهائٌا  ا

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    22112دمحم حجاج ٌوسؾ وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 32

 ة ومستحماتة وبذلن ٌمحً المٌد من السجل التجاريالسجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمول

،    22112تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / معتز و مإٌد دمحم حجاج ٌوسؾ وشرٌكتهم  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 33

ة وبذلن ٌمحً تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحمات   21111111وفى تارٌخ 

 المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    22112حجاج ٌوسؾ و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 34

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة وبذلن ٌمحً المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب    21111111، وفى تارٌخ    22112ؾ وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : دمحم حجاج ٌوس   - 35

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة وبذلن ٌمحً المٌد من السجل التجاري

،    22112شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / معتز و مإٌد دمحم حجاج ٌوسؾ وشرٌكتهم  ،   - 36

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة وبذلن ٌمحً    21111111وفى تارٌخ 

 المٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل     21111111، وفى تارٌخ    22112حجاج ٌوسؾ و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 33

 تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماتة وبذلن ٌمحً المٌد من السجل التجاري

تم    21111121، وفى تارٌخ    32335هناء دمحم صالح شحاته وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 39

 1ستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من السجل التجاري محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا وا

، وفى    64311الوادى الجدٌد لتصنٌع وجارة االلومنٌوم اشرؾ عبدالمادر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

ه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من تم محو/شطب السجل  فسخ الشركه وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كاف   21111121تارٌخ 

 السجل

تم محو/شطب السجل     21111124، وفى تارٌخ    53361ولٌد صالح وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 41

 مطلوب تجدٌد

و/شطب السجل  تم مح   21111125، وفى تارٌخ    91553ماجد الهوارى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 41

بذلن ٌتم محو المٌد من  219/12/5حكمت المحكمة فً مادة تجارٌة بتفاسخ المدعً والمدعً علٌة الول نمادا للعمد المورج فً 

 السجل التجاري

تم محو/شطب    21111125، وفى تارٌخ    63343شركة سٌد حمدى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 42

الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب السجل  تم فسخ 

 الماهرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، وفى تارٌخ    63343تعدٌل االسم التجارى لصبح / سٌد حمدى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 43

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد    21111125

 من السجل التجارى جنوب الماهرة

تم محو/شطب    21111125، وفى تارٌخ    63343سٌد حمدى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة    - 44

 السجل  المٌد مشطوب بامر محو لفسخ الشركة

، وفى تارٌخ    63343تعدٌل االسم التجارى لصبح / سٌد حمدى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 45

 سجل  المٌد مشطوب بامر محو لفسخ الشركةتم محو/شطب ال   21111125

، وفى تارٌخ    51391شركة كاٌرو لالستٌراد )دمحم واٌمن ومحمود عواد(  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 46

تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد    21111125

 ن السجل التجارى جنوب الماهرةم

، وفى تارٌخ    51391شركة كاٌرو لالستٌراد )دمحم واٌمن ومحمود عواد(  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 43

 تم محو/شطب السجل  المٌد مشطوب بامر محو لفسخ الشركة   21111125

تم محو/شطب    21111126، وفى تارٌخ    64513م : فاروق جرجس فاروق وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برل   - 49

 السجل  تم فسخ الشركة ومحوها نهائٌا  واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى نهائٌا  

تم محو/شطب    21111123، وفى تارٌخ    39433دمحم احمد عبد الودووشركاإه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 41

 السجل  تم فسخ الشركة ومحوها نهائٌا  واستلم كل شرٌن كافة حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى

تم محو/شطب    21111123، وفى تارٌخ    3151رمضان سعد محمود وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 51

 م كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرةالسجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستل

تم محو/شطب    21111123، وفى تارٌخ    3151رمضان سعد محمود وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 51

 حى المٌد من السجل التجارى جنوب الماهرةالسجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته وبذلن ٌم

تم    21111129، وفى تارٌخ    33133احمد كسبان على عبد الرحٌم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 52

هرة محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حمولة ومستحماته لذلن ٌمحً المٌد من سجل تجاري جنوب الما

1 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 25939دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   2511111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 25939دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   2511111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    25939لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجارىلٌصبح/ دمحم دمحم عبدالواجد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك  -  3

 جنٌه   2511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111113،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 25939دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   2511111.111عدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التؤشٌر:   ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 25939دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   2511111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    25939صبح/ دمحم دمحم عبدالواجد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجارىلٌ -  6

 جنٌه   2511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111113،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113خ   ،وفً تارٌ 25939دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   2511111.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 25939دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   2511111.111مالها ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

وفً تارٌخ    25939تعدٌل االسم التجارىلٌصبح/ دمحم دمحم عبدالواجد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   2511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21111113،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 64131ٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،متولى سٌد متولى وشر -  11

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

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ   ، 33149شركة جان نٌموال كالداكٌس  وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   21111.111أس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111111وفً تارٌخ   ، 5911فاٌزة الجندى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   211111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111111وفً تارٌخ   ، 5911عوٌس حسن ناصر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، جمال -  13

 جنٌه   211111.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ٌل رأس المال , وصؾ تم تعد 21111111وفً تارٌخ   ، 5911فاٌزة الجندى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   211111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111111وفً تارٌخ   ، 5911جمال عوٌس حسن ناصر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

  جنٌه  211111.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111111وفً تارٌخ   ، 5911فاٌزة الجندى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   211111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21111111وفً تارٌخ   ، 5911جمال عوٌس حسن ناصر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   211111.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 66111احمد عبد العاطى وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

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

وفً تارٌخ    66111تعدٌل االسم التجارى الى / احمد عبدالعاطى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   111111.111ال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس الم 21111113،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111113وفً تارٌخ   ، 5939نبٌه رزق هللا وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   21111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111113وفً تارٌخ   ، 5939ا برلم ،نوال حبٌب وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌده -  21

 جنٌه   21111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111113وفً تارٌخ   ، 5939نبٌه رزق هللا وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   21111.111لٌصبح رأس مالها ، التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111113وفً تارٌخ   ، 5939نوال حبٌب وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   21111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111113وفً تارٌخ   ، 45153سمٌر جابر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   511111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 45153سمٌر سٌد جابر وشرٌكتة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   511111.111ح رأس مالها ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111113وفً تارٌخ   ، 45153سمٌر جابر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   511111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111113وفً تارٌخ   ، 45153م ،سمٌر سٌد جابر وشرٌكتة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برل -  23

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

تم تعدٌل  21111119وفً تارٌخ   ، 15555شركة مصطفى دمحم اسماعٌل و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   1111111.111رأس المال لٌصبح رأس مالها ، رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل  21111119وفً تارٌخ   ، 15555شركة مصطفى دمحم اسماعٌل و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   1111111.111رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111119وفً تارٌخ   ، 65641نال توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة امٌن انترناشٌو -  31

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

المال  تم تعدٌل رأس 21111111وفً تارٌخ   ، 66261دمحم حمدى دمحم ابراهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   511111.111, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111121وفً تارٌخ   ، 94153نجوان حمٌد الدٌن وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

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

تم تعدٌل رأس  21111124وفً تارٌخ   ، 41443ولٌد محسب عبد الحلٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   1511.111المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111124وفً تارٌخ   ، 41443محسب عبد الحلٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   1511.111وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21111126وفً تارٌخ   ، 33352مصطفى مجاهد الصادق حجاجى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

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

تم  21111123وفً تارٌخ   ، 36419فٌكتور فوزى ولوشٌا ٌوسؾ للتسحٌالت الصوتٌة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   12111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21111123وفً تارٌخ   ، 64316بك لٌدها برلم ،دمحم السٌد دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، س -  33

 جنٌه   311111.111التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21111129وفً تارٌخ   ، 69639انور عبدالصادق وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   3111111.111ٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التؤشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال  21111129وفً تارٌخ   ، 61395عماد ؼرام شفٌك نخله وشركاة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

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

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  25939دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 منٌل الروضة  3شمة  -الدور االول  -شارع الممٌاس  9وصؾ الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع للشركة بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  25939دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 منٌل الروضة  3شمة  -الدور االول  -شارع الممٌاس  9وصؾ الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع للشركة بالعنوان / 

وفً تارٌخ  25939جد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارىلٌصبح/ دمحم دمحم عبدالوا -  3

منٌل  3شمة  -الدور االول  -شارع الممٌاس  9تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع للشركة بالعنوان /  21111113

 الروضة 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  25939دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 منٌل الروضة  3شمة  -الدور االول  -شارع الممٌاس  9وصؾ الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع للشركة بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  25939دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 منٌل الروضة  3شمة  -الدور االول  -شارع الممٌاس  9شٌر:   ، أضافة فرع للشركة بالعنوان / وصؾ الـتؤ

وفً تارٌخ  25939تعدٌل االسم التجارىلٌصبح/ دمحم دمحم عبدالواجد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

منٌل  3شمة  -الدور االول  -شارع الممٌاس  9ة بالعنوان / تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع للشرك 21111113

 الروضة 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  25939دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 منٌل الروضة  3شمة  -الدور االول  -شارع الممٌاس  9وصؾ الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع للشركة بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  25939دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 منٌل الروضة  3شمة  -الدور االول  -شارع الممٌاس  9وصؾ الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع للشركة بالعنوان / 

وفً تارٌخ  25939 دمحم عبدالواجد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارىلٌصبح/ دمحم -  1

منٌل  3شمة  -الدور االول  -شارع الممٌاس  9تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع للشركة بالعنوان /  21111113

 الروضة 

تم تعدٌل العنوان  21111113وفً تارٌخ  43191لٌدها برلم     البنن االهلً المصري ) ش م م ( ، شركة مساهمة ،  سبك -  11

 1منٌل الروضة-شعبد العزٌز ال سعود63, وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  35541دمحم على مصطفى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 ش االمٌر لدادار التحرٌر  2الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  33316دمحم ابراهٌم احمد حافظ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 زهراء المعادى -امرٌكان بٌتشو - 31وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21111114وفً تارٌخ  33316دمحم ابراهٌم احمد حافظ وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 زهراء المعادى -امرٌكان بٌتشو - 31وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار 

تم تعدٌل العنوان  21111115وفً تارٌخ  43191   البنن االهلً المصري ) ش م م ( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم  -  14

 شارع كورنٌش النٌل  131, وصؾ الـتؤشٌر:   ، أفتتاح فرع للشركة بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111115وفً تارٌخ  44193زكري تورز ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 5ش الخطٌب شمة  14ن/ ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    21111115وفً تارٌخ  44193زكري تورز ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

برج سوٌس تاور ش بن كثٌر متفرع من كورنٌش النٌل  3بالدور االرضى عمار  16، افتتاح فرع بالعنوان / محل رلم 

 هرلم الفرع بالجٌز243931

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ  92312محمود حسن محمود الجاوٌش وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 شارع ترعة المعهد  11العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  افتتاح فرع بالعنوان عمار رلم 

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ  92312   محمود حسن محمود الجاوٌش وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم  -  19

العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / ش ترعة المعهد المتفرع من شارع مصطفً كامل البحري بملن مصطفً 

 ٌعٌش زكً ابراهٌم 

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ  92312محمود حسن محمود الجاوٌش وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 شارع محفوظ الدسولً متفرع من شارع ترعة المعهد  3العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح الفرع الكائن / عمار رلم 

تم تعدٌل  21111115وفً تارٌخ  92312محمود حسن محمود الجاوٌش وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 شارع محفوظ الدسولً متفرع من شارع ترعة المعهد  9فتتاح فرع بالعمار رلم العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ا

وفً تارٌخ  63119اكسٌم تورز عبد الرحمن حمدتو عبد الجواد لشطه وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 1عابدٌن-ش شرٌؾ36االول بالعمار  بالدور6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/شمة  21111116

تم تعدٌل  21111113وفً تارٌخ  31419وائل دمحم موسً عبد الرحٌم وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 اراضً المربع الجدٌد خلؾ مصنع العظم شك التعبان طره D/451العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان /

تم تعدٌل العنوان  21111113وفً تارٌخ  31419للرخام والجرانٌت ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    المازن جروب  -  23

 اراضً المربع الجدٌد خلؾ مصنع العظم شك التعبان طره D/451, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان /

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  23196حبٌب انطون جورج نعسانه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

ش 321وضمن 1114تمسٌم امالن 11ش 311ضمن  1315العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/لطعه رلم 

 خارج زمام ابو رواش-تمسٌم امالن بجوارمخازن درٌس11

تم تعدٌل  21111111وفً تارٌخ  23196حبٌب انطون جورج نعسانه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

ش 321وضمن 1114تمسٌم امالن 11ش 311ضمن  1315العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/لطعه رلم 

 خارج زمام ابو رواش-تمسٌم امالن بجوارمخازن درٌس11

تم تعدٌل  21111111تارٌخ  وفً 23196حبٌب انطون جورج نعسانه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

ش 321وضمن 1114تمسٌم امالن 11ش 311ضمن  1315العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/لطعه رلم 

 خارج زمام ابو رواش-تمسٌم امالن بجوارمخازن درٌس11

وفً تارٌخ  91995    ال حسن عبده مجموعه عبد الناصر حسن عبده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم -  23

مٌدان االجهوري من ش عبدهللا دمحم  44تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنون مصنع / الكائن  21111111

 34932عبدهللا المتفرع من ش احمد سعٌد بالمنطمة الصناعٌة بالعباسٌة خلؾ مصنع تاكً رلم الفرع بمكتب شمال 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  31131تٌراد والتصدٌر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة الصٌاد لالس -  29

لطاع الصناعات المعدنٌة منطمة بٌاض العرب  23العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع للشركة بالعنوان/ جزء من المطعه رلم 

 الصناعٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  51161ك لٌدها برلم    دمحم ٌونس مهنى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سب -  21

بالدور الثانً بالمبنً التجاري واالداري زٌزٌنبا مول الممام علً  219وصؾ الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع للشركة بالعنوان / محل رلم 

 ٌة العمران -الطالبٌة  -شارع الهرم  231 -بشارع الهرم  499و  433لطعتً االرض رلمً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111112وفً تارٌخ  51161دمحم ٌونس مهنى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

بالدور الثانً بالمبنً التجاري واالداري زٌزٌنبا مول الممام علً لطعتً  219الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع للشركة بالعنوان / محل رلم 

 العمرانٌة  -الطالبٌة  -شارع الهرم  231 -بشارع الهرم  499و  433االرض رلمً 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  51161اشرؾ مسعد هندام وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

بالدور الثانً بالمبنً التجاري واالداري زٌزٌنبا مول الممام علً  219وصؾ الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع للشركة بالعنوان / محل رلم 

 العمرانٌة  -الطالبٌة  -شارع الهرم  231 -شارع الهرم ب 499و  433لطعتً االرض رلمً 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  23196حبٌب انطون جورج نعسانه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 عابدٌن -ش رشدى  14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  23196سبك لٌدها برلم    حبٌب انطون جورج نعسانه وشركاه ، شركة تضامن ،   -  33

 عابدٌن -ش رشدى  14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21111112وفً تارٌخ  23196حبٌب انطون جورج نعسانه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 عابدٌن -ش رشدى  14العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21111112وفً تارٌخ  56525محسن جابر حامد على وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 -طرٌك االوتوستراد  -أبراج أمتداد االمل  112الدور الثالث  31وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمة رلم /

 المعادي

تم تعدٌل العنوان ,  21111113وفً تارٌخ  66111ركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    احمد عبد العاطى وشرٌكة ، ش -  36

 الممطم  -الهضبه الوسطى  -تمسٌم المستمبل  115وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركة لٌصبح / بالعمار رلم 

وفً تارٌخ  66111ا برلم    تعدٌل االسم التجارى الى / احمد عبدالعاطى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌده -  33

الهضبه  -تمسٌم المستمبل  115تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركة لٌصبح / بالعمار رلم  21111113

 الممطم  -الوسطى 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21111114وفً تارٌخ  24959احمد الموصى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  39

 ش النصر  31الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  24959احمد الموصى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 الحى المتمٌز -مركز هامٌس التجارى منطمة سومٌد  41الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111114وفً تارٌخ  24959د الموصى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    احم -  41

 مركز فاٌد -الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /فاٌد طرٌك المنال 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21111113وفً تارٌخ  32916سعٌد على دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 3بالدور االول بالمركز التجارى ) الٌمامه سنتر ( بالعنوان /  3الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركة بالعنوان / الحل التجارى رلم 

 شارع د/طه حسٌن 

العنوان تم تعدٌل  21111119وفً تارٌخ  31114سمٌر محمود عبدالحمٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 المعراج العلوي  3مجاورة  3144شارع  212, وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  66261دمحم حمدى دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  43

 رضً الدور اال -المعادي  - 114شارع  41وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21111111وفً تارٌخ  66331كمال كمال حسن وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 14336برج بداٌه ش الجالء البحرى برلم سجل  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / العمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  21111111وفً تارٌخ  3119،  سبك لٌدها برلم     شركة النٌل للمشروعات والتجاره ، شركة مساهمة -  45

بالدور االول بالمول التجاري كاٌرو فٌستٌفال سٌتً مول التجمع الخامس  113-1, وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الوحدة 

 وتعٌن السٌد / احمد دمحم احمد السٌد مدٌرا للفرع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111111وفً تارٌخ  69341ه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    بسام سٌد شحاته وشركا -  46

 213ش 21الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح  

وفً  39145تعدٌل العنوان لٌصبح / دارٌن وحٌد ٌحٌى عبد النبى فهمى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

بالدور الثامن عباد الرحمن  1شمة 51تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان العنوان / عمارة   تم 21111121تارٌخ 

 الممطم

تم تعدٌل  21111124وفً تارٌخ  94191السٌد عوض على ابوالفتوح وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  49

  2-4-6عمار رلم  -ة بالعنوان / شارع ارض الجمعٌة العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشرك

تم تعدٌل العنوان ,  21111125وفً تارٌخ  65139طارق دمحم دمحم جودة وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

طره  -ك االتوستراد عمارات المستمبل خلؾ بنزٌنة توتال طرٌ 6برج  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح / شمة رلم /

 المعادي  -

، شركة مساهمة ،  سبك  2113لسنه  214طبما لالتفالٌه الصادرة بالمانون رلم /  -شركه مجاوٌش  للبترول )مجابتكو(  -  51

 ش السد العالى 6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /  21111126وفً تارٌخ  23691لٌدها برلم    

تم تعدٌل  21111123وفً تارٌخ  31131شركة الصٌاد لالستٌراد والتصدٌر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 ش درب الدروه حارة الٌهود الجمالٌه 1العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21111123وفً تارٌخ  31416، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     1أحمد فإاد دمحم الزٌات وشرٌكه  -  52

بالمنطمة الصناعٌة طره شك  D/ 35سابما وحالٌا  c/  34, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة فرع بالعنوان / لطعة االرض جزء من 

 الثعبان

تم تعدٌل العنوان ,  21111129وفً تارٌخ  69639انور عبدالصادق وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 1 34لدور الثالث شمة i 11/4لـتؤشٌر:   ، تعدٌل مركز الشركة لٌصبح / المعادي الجدٌدة الشطر السابع  وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان ,  21111129وفً تارٌخ  61395عماد ؼرام شفٌك نخله وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  54

 البساتٌن  - 13الشطر  -شارع الخمسٌن  26عمارة  -ر االرضً وصؾ الـتؤشٌر:   ، أضافة فرع للشركة الكائن فً الدو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111129وفً تارٌخ  61392داود داود وأحمد داود ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  55

سوٌس المنطمة الصناعٌة لسم شارع جسر ال 54الـتؤشٌر:   ، تصحٌح فرع للشركة بالعنوان / الدور االول بعد االرضً بالعمار رلم 

 السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111129وفً تارٌخ  61392داود داود وأحمد داود ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  56

لسم شارع جسر السوٌس المنطمة الصناعٌة  54الـتؤشٌر:   ، تصحٌح فرع للشركة بالعنوان / الدور االول بعد االرضً بالعمار رلم 

 السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21111129وفً تارٌخ  31162صابر زٌدان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 1بالماهرة الجدٌدة  -مدٌنه الرحاب  C 62الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / منطمه السوق الشرلى رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نشاط   ال  

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  33316،  سبك لٌدها برلم    1دمحم ابراهٌم احمد حافظ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط /االستٌراد  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21111114

وفً تارٌخ  33316،  سبك لٌدها برلم    1دمحم ابراهٌم احمد حافظ وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط /االستٌراد  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111114

سواء مفروشة او ؼٌر  دعاء عمادالدٌن عبدالمادر وشرٌكتها ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / شراء وبٌع وتاخٌر الشمك -  3

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21111114وفً تارٌخ  32191مفروشة التوكٌالت التجارٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

محمود حسن محمود الجاوٌش وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة  -  4

وادوات النظافة ومستحضرات التجمٌل والمبٌدات والورلٌات والخردوات وتورٌد مستلزمات السوبر ماركت  والمنظفات الصناعٌة

وفً تارٌخ  92312والمطاعم وتجارة وتوزٌع الشنط واالكٌاس البالستٌن بجمٌع انواعها والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21111115

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / جمال عبدالمنعم دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/استؽالل محاجر الرخام  -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21111115وفً تارٌخ  61515،  سبك لٌدها برلم    1والجرانٌت

،  سبك لٌدها برلم    1تعدٌل النشاط لٌصبح/استؽالل محاجر الرخام والجرانٌت  جمال عبد المنعم دمحم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21111115وفً تارٌخ  61515

هشام احمد دمحم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح مماوالت عمومٌة وتورٌدات فٌما عدا اجهزة الحاسب  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111115وفً تارٌخ  53311،  سبك لٌدها برلم    االلً

تم 21111113وفً تارٌخ  33319،  سبك لٌدها برلم    1حسن طارق وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد  -  9

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  43441المعبود وشرٌكته ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   اشرؾ سالمه عبد -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111111

وفً تارٌخ  43441اشرؾ سالمه عبدالمعبود وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 عدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم ت21111111

شركة الصٌاد لالستٌراد والتصدٌر ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ حمن بالستٌن لجسم الوالعات باختالؾ انواعها  -  11

نسوجه اجوله من البولى بروبلٌن وروالت بالستٌن م p.v.cوتصنٌع اكٌاس وشنط من البولى اٌثلٌن واكٌاس ٌولٌن واكٌاس من 

وفً تارٌخ  31131،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمرة  11واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111112

وفً تارٌخ  23195سمٌر نور وشركاه ، شركة تضامن  ٌضاؾ الى النشاط / استؽالل مناجم ومحاجر ،  سبك لٌدها برلم    -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111112

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ سمٌر نور وشرٌكته ، شركة تضامن  ٌضاؾ الى النشاط / استؽالل مناجم ومحاجر ،  سبك  -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111112وفً تارٌخ  23195لٌدها برلم   

،  سبك لٌدها  2111/396صادر  2111/11/3على  6246عماد دمحم محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة  بموافمة امنٌة رلم  -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21111112وفً تارٌخ  25351برلم   

،  سبك  2111/396صادر  2111/11/3على  6246سٌد دمحم عامر احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  بموافمة امنٌة رلم  -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21111112وفً تارٌخ  25351لٌدها برلم   

احمد عبد العاطى وشرٌكة ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / المماوالت العامة واالدارة واالشراؾ على تنفٌذ  -  16

المعدات واالالت ومواد البناء والتصدٌر وتؤجٌر السٌارات واالوناش والخدمات اللوجستٌه المشروعات بكافة انواعها وتجارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والتورٌدات العمومٌة والمماوالت الخاصه باالعمال التكمٌلٌه والتخصصٌه واالعمال الكهرومٌكانٌكٌة واعمال التٌار الخفٌؾ ،  سبك 

 وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل النشاط ,21111113وفً تارٌخ  66111لٌدها برلم   

تعدٌل االسم التجارى الى / احمد عبدالعاطى وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / المماوالت العامة  -  13

واالدارة واالشراؾ على تنفٌذ المشروعات بكافة انواعها وتجارة المعدات واالالت ومواد البناء والتصدٌر وتؤجٌر السٌارات 

اش والخدمات اللوجستٌه والتورٌدات العمومٌة والمماوالت الخاصه باالعمال التكمٌلٌه والتخصصٌه واالعمال الكهرومٌكانٌكٌة واالون

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111113وفً تارٌخ  66111واعمال التٌار الخفٌؾ ،  سبك لٌدها برلم   

حسن محمود حنفى ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم     جمال الدٌن محمود حنفى وشرٌكه -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111114وفً تارٌخ  23352

 وفً 23352جمال الدٌن محمود حنفى وشرٌكه ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111114تارٌخ 

سعد الدٌن ابراهٌم على وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / استٌراد وتجارة وتوزٌع جمٌع انواع السلع  -  21

زة الكهربائٌة بؤنواعها المختلفه واجزائها المستوردة والمحلٌة مثل االدوات الكهربائٌة المستوردة والمحلٌة بؤنواعها المختلفه واالجه

ولطع ؼٌار السٌارات وجمٌع انواع االلمشة والمفروشات واالخشاب بؤنواعها المختلفه والمنتجات المعدنٌه والتوكٌالت التجارٌة . ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111114وفً تارٌخ  65431سبك لٌدها برلم   

جابر وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لتصبح / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا  سمٌر -  21

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 21111113وفً تارٌخ  45153اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتة ( ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

ة تضامن  تعدٌل النشاط لتصبح / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة ) فٌما سمٌر سٌد جابر وشرٌكتة ، شرك -  22

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111113وفً تارٌخ  45153عدا اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتة ( ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

لتصبح / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة ) فٌما عدا سمٌر جابر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط  -  23

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 21111113وفً تارٌخ  45153اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتة ( ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة ) فٌما سمٌر سٌد جابر وشرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لتصبح / التصدٌر  -  24

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111113وفً تارٌخ  45153عدا اجهزة الكمبٌوتر ومستلزماتة ( ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

ت الكافٌترٌات وتوزٌع محمود وممدوح مصطفى دمحم صالح الدٌن ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة الى / تمدٌم خدما -  25

وفً  61621،  سبك لٌدها برلم    1وتورٌد كافة المواد الؽذائٌة وتورٌدات عمومٌة ) فٌما عدا أجهزة الكمبٌوتر ومستلزماته ( 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111113تارٌخ 

تم 21111119وفً تارٌخ  65641ٌراد ،  سبك لٌدها برلم   شركة امٌن انترناشٌونال ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االست -  26

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

سمٌر محمود عبدالحمٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وأعمال المماوالت ،   -  23

 عدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم ت21111119وفً تارٌخ  31114سبك لٌدها برلم   

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد فتحً حسن وعالء عطا سالمه وشركائهم ، شركة تضامن  مصنع نشر وتمطٌع بلوكات  -  29

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111119وفً تارٌخ  31513الرخام والجرانٌت وتصدٌر الرخام والجرانٌت ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

شركة لٌصبح / ممدوح سامى شكر هللا وزكرٌا الٌاس واصؾ وشركائهم ، شركة تضامن  مصنع نشر وتمطٌع تعدٌل اسم ال -  21

تم تعدٌل النشاط , 21111119وفً تارٌخ  31513بلوكات الرخام والجرانٌت وتصدٌر الرخام والجرانٌت ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة تضامن  مصنع نشر وتمطٌع بلوكات الرخام والجرانٌت وتصدٌر الرخام والجرانٌت ،   شركه باسم دانٌال وشركاه ، -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111119وفً تارٌخ  31513سبك لٌدها برلم   

نشر وتمطٌع بلوكات  تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / احمد فتحً حسن وعالء عطا سالمه وشركائهم ، توصٌة بسٌطة  مصنع -  31

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21111119وفً تارٌخ  31513الرخام والجرانٌت وتصدٌر الرخام والجرانٌت ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

 تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / ممدوح سامى شكر هللا وزكرٌا الٌاس واصؾ وشركائهم ، توصٌة بسٌطة  مصنع نشر وتمطٌع -  32

تم تعدٌل النشاط , 21111119وفً تارٌخ  31513بلوكات الرخام والجرانٌت وتصدٌر الرخام والجرانٌت ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركه باسم دانٌال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  مصنع نشر وتمطٌع بلوكات الرخام والجرانٌت وتصدٌر الرخام والجرانٌت ،   -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21111119وفً تارٌخ  31513ها برلم   سبك لٌد

شركةوائل مصطفى وشرٌكته للمماوالت والتورٌدات العمومٌة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط االستٌراد والتصدٌر والدعاٌة  -  34

 اط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النش21111111وفً تارٌخ  61492واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/شركة وائل مصطفى وشركاه للمماوالت والتورٌدات العمومٌة ، شركة تضامن  الؽاء نشاط  -  35

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111111وفً تارٌخ  61492االستٌراد والتصدٌر والدعاٌة واالعالن ،  سبك لٌدها برلم   

 ة تضامنشرك

دمحم حمدى دمحم ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / التصدٌر والتصنٌع لدي الؽٌر وتورٌدات  -  36

الواح بالستٌن بولً كربونٌت بدٌل الزجاج والواح اكرٌلٌن وكالدٌنج تكنوبوند واكسسوار السٌكورٌت والتخلٌص الجمركً والشحن 

تم تعدٌل النشاط , 21111111وفً تارٌخ  66261،  سبك لٌدها برلم    1جمهورٌة مصر العربٌة فمط (  والنمل والتفرٌػ ) داخل

 وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

نجوان حمٌد الدٌن وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافة نشاط / مماوالت عامة وصٌانات ابنٌة وتورٌدات عمومٌة وتجارة مواد  -  33

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  21111121وفً تارٌخ  94153االلً ،  سبك لٌدها برلم    بناء فٌما عدا اجهزة الحاسب

 توصٌة بسٌطة

تعدٌل اسم الشركة الى / فاٌمة شحاته احمد وشركائها مع بماء السمة التجارٌة كما هى شركة الرضا للرخام والجرانٌت ،  -  39

تم 21111121وفً تارٌخ  53133ام والجرانٌت فمط ،  سبك لٌدها برلم   شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى / نشر وتمطٌع الرخ

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

محمود عبد الرحٌم حسٌن وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى / نشر وتمطٌع الرخام والجرانٌت فمط ،  سبك لٌدها  -  31

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل21111121وفً تارٌخ  53133برلم   

عبد العزٌز حسٌن محمود وشركائه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى / نشر وتمطٌع الرخام والجرانٌت فمط ،  سبك لٌدها  -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111121وفً تارٌخ  53133برلم   

بد الرحٌم حسٌن وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى / نشر وتمطٌع الرخام والجرانٌت محمود ع -تم التعدٌل لٌصبح : -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111121وفً تارٌخ  53133فمط ،  سبك لٌدها برلم   

،  سبك لٌدها  1تورٌدات عمومٌةحسام محمود على وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/مماوالت عامة ودٌكور و -  42

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111121وفً تارٌخ  36161برلم   

وفً  39911جمال رجب دمحم السٌد وشركاه ، شركة تضامن  ٌضاؾ الى النشاط / تورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  43

 :  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر21111124تارٌخ 

طارق دمحم دمحم جودة وشركاة ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد لٌصبح النشاط / تورٌدات فً المعدات الخاصة بموالع  -  44

تم تعدٌل 21111125وفً تارٌخ  65139،  سبك لٌدها برلم    1البترول وتركٌب وصٌانة وتمدٌم الخدمات الفنٌة لها والتصدٌر 

 ؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةالنشاط , وص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  41113خالد المناوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ /  نشاط االستٌراد من ؼرض الشركة ،  سبك لٌدها برلم    -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21111125تارٌخ 

اد التعاونى الزراعى المركزى ، شركة مساهمة  اضافه نشاط الجمعٌه التعاونٌه الزراعٌه العامه لمنتجى البطاطس التابع لالتح -  46

/ انشاء ووتملن واداره واستئجار وتؤجٌر مخازن التبرٌد والثالجات لحفظ محصول البطاطس والسلع االستهالكٌه الؽذائٌه ونشر 

, وصؾ التؤشٌر:  شركة تم تعدٌل النشاط 21111125وفً تارٌخ  31591وتنمٌه صناعه التبرٌد فى مصر ،  سبك لٌدها برلم   

 مساهمة

مصطفى مجاهد الصادق حجاجى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /المماوالت العمومٌه  والتصدٌر  -  43

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21111126وفً تارٌخ  33352والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   

، شركة تضامن  .تعدٌل ؼرض الشركة الى / تصنٌع ونشر جمٌع انواع الرخام والجرانٌت   1 الزٌات وشرٌكه أحمد فإاد دمحم -  49

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111123وفً تارٌخ  31416والنصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

/  المٌام باعمال المماوالت العمومٌة وشراء  وبٌع واٌجار وبناء دمحم السٌد دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح  -  41

الشمك والعمارات واالراضى لحسابها وحساب الؽٌر واالستثمار العمارى والتشطٌبات الداخلٌة والخارجٌة  لحسابها ولحساب 

وفً  64316ً ،  سبك لٌدها برلم   الؽٌروتمسٌم االراضى و والامة العمارات علٌه ومماوالت تجارة تصنٌع االثاث المعدنً والخشب

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة21111123تارٌخ 

عماد ؼرام شفٌك نخله وشركاة ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح / بٌوتً سنتر ) فٌما عدا أجراء العملٌات  -  51

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن21111129وفً تارٌخ  61395،  سبك لٌدها برلم    1الجراحٌة ( 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، توصٌة بسٌطة ،  سبك  1تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب وشركاه مع بماء السمة التجارٌة كما هً  -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص21111112ارٌخ وفً ت 31213لٌدها برلم   

، شركة تضامن ،  سبك  1تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب وشركاه مع بماء السمة التجارٌة كما هً  -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص21111112وفً تارٌخ  31213لٌدها برلم   

، توصٌة بسٌطة ،  سبك  1تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب وشركاه مع بماء السمة التجارٌة كما هً  -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص21111112وفً تارٌخ  31213لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  91424شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم   ،  1تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / دمحم فٌصل احمد فرؼل وشرٌكته  -  4

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص21111114

وفً تارٌخ  91424، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    1تعدٌل اسم الشركة لٌصبح / دمحم فٌصل احمد فرؼل وشرٌكته  -  5

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص21111114

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 21111116وفً تارٌخ  13123تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مدحت ٌوسؾ رزق وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21111116وفً تارٌخ  13123كاهم ، سبك لٌدها برلم   منٌر البطران عبدالرحمن لطب وشر -  2

 وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21111116وفً تارٌخ  13123شركه ٌوسؾ رزق وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21111116وفً تارٌخ  26159سبك لٌدها برلم   جٌهان دمحم وفائى وشرٌكتها ،  -  4

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 21111112وفً تارٌخ  31213تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اسالم دمحم صالح احمد و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111112وفً تارٌخ  31213اسالم دمحم صالح احمد وشرٌكة ، سبك لٌدها برلم    -  6

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21111114وفً تارٌخ  91424دمحم فٌصل احمد فرؼل وشرٌكة ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21111121وفً تارٌخ  91951شركه احمد ابراهٌم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  9

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 21111121وفً تارٌخ  91951شركة احمد ابراهٌم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 توصٌة بسٌطة

تم 21111125وفً تارٌخ  65135عدٌل االسم التجارى لٌصبح / مصطفى دمحم عبد الماجد وشركاه ، سبك لٌدها برلم   ت -  11

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

ان المانونى  تم تعدٌل الك21111125ٌوفً تارٌخ  65135مصطفى دمحم عبد الماجد واحمد السٌد الحسٌنى ، سبك لٌدها برلم    -  11

 , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجارى  13123توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111116،  فى تارٌخ :   -  1

 هلٌصبح / مدحت ٌوسؾ رزق وشركا

الى: تعدٌل االسم التجارى  13123توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111116،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح / مدحت ٌوسؾ رزق وشركاه

تجارى الى: تعدٌل االسم ال 13123شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111116،  فى تارٌخ :   -  3

 لٌصبح / مدحت ٌوسؾ رزق وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  35991شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111116،  فى تارٌخ :   -  4

 لٌصبح / دمحم فاروق وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل االسم التجارى  43513رلم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب  21111116،  فى تارٌخ :   -  5

 لٌصبح/  رفعت التونى رفله وشركاه

الى: تعدٌل اسم الشركة /  93961شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111113،  فى تارٌخ :   -  6

 احمد عاطؾ رزق حسن وشركائة

الى: تعدٌل اسم الشركة  61911شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤ  21111119،  فى تارٌخ :   -  3

 لٌصبح / عبدالحمٌد احمد علٌوه وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجاري  63324توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  9

 لٌصبح / احمد عبد االمنعم مصطفً عبد العال وشركاة

لى: تعدٌل العنوان لٌصبح ا 39145توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  1

 / دارٌن وحٌد ٌحٌى عبد النبى فهمى وشرٌكها

الى: شركه احمد ابراهٌم  91951شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  11

 وشركاه

الى: شركه احمد ابراهٌم  91951كة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشر  21111121،  فى تارٌخ :   -  11

 وشركاه

الى: تعدٌل اسم الشركة  53133شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111121،  فى تارٌخ :   -  12

 الى / فاٌمة شحاته احمد وشركائها مع بماء السمة التجارٌة كما هى شركة الرضا للرخام والجرانٌت

الى: ولٌد محسب عبد  41443توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111124،  فى تارٌخ :   -  13

 الحلٌم وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  36911شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111124،  فى تارٌخ :   -  14

 KMT for cntracting دمحم فرٌد وشرٌكه مع بماء السمه التجارٌه كما هى  كمت للمماوالت لٌصبح / معتز دمحم

الى: تعدٌل االسم التجارى  52513شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111125،  فى تارٌخ :   -  15

 1للشركة لٌصبح/ثروت صبحى زكى وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  65135شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111125،  فى تارٌخ :   -  16

 لٌصبح / مصطفى دمحم عبد الماجد وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  65135توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111125،  فى تارٌخ :   -  13

 مصطفى دمحم عبد الماجد وشركاهلٌصبح / 

الى: تعدٌل االسم التجارى  12134توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111123،  فى تارٌخ :   -  19

 لٌصبح/حمادة سٌد دمحم وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  66431لم شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر  21111123،  فى تارٌخ :   -  11

 1لٌصبح/منار دمحم ناجى وشرٌكتها

الى: تعدٌل االسم التجارى  34313توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21111129،  فى تارٌخ :   -  21

 لٌصبح/ دمحم سٌد سنوسى وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  34313التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم  21111129،  فى تارٌخ :   -  21

 لٌصبح/ دمحم سٌد سنوسى وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

رءٌس الشركة لالستكشاؾ  سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ترلٌته لشؽل وظٌفة مساعد -  1

 59133برلم       21111113، تارٌخ : 

على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ترلٌته لشؽل وظٌفة مساعد رءٌس الشركة لالستكشاؾ ،  -  2

 59133برلم       21111113تارٌخ : 

وعضو منتدب  ترلٌته لشؽل وظٌفة مساعد رءٌس الشركة  سمٌر دمحمعبادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة -  3

 59133برلم       21111113لالستكشاؾ ، تارٌخ : 

سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نمله لشؽل وظٌفة مدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  4

 59133برلم       21111113

اب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نمله لشؽل وظٌفة مدٌر عام العملٌات ، تارٌخ : على دمحم الؽرٌب عبدالوه -  5

 59133برلم       21111113

سمٌر دمحمعبادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  نمله لشؽل وظٌفة مدٌر عام العملٌات ، تارٌخ :  -  6

 59133برلم       21111113

نعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خبٌر بمستوى مساعد رئٌس الشركة ، تارٌخ : سعٌد عبدالم -  3

 59133برلم       21111113

على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خبٌر بمستوى مساعد رئٌس الشركة ، تارٌخ :  -  9

 59133برلم       21111113

ادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  خبٌر بمستوى مساعد رئٌس الشركة ، تارٌخ : سمٌر دمحمعب -  1

 59133برلم       21111113

 64341برلم       21111113عكاشة احمد ابو سٌؾ السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  11

 64341برلم       21111113د  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركة ، تارٌخ : عكاشة احمد ابو سٌؾ السٌ -  11

 64341برلم       21111113عكاشة احمد ابو سٌؾ السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  12

 64341برلم       21111113احمد بدوى دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  13

 64341برلم       21111113احمد بدوى دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج من الشركة ، تارٌخ :  -  14

 64341برلم       21111113متضامن  تخارج من الشركة ، تارٌخ : احمد بدوى دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  15

عكاشة احمد ابو سٌؾ السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح/ادارة الشركة والتولٌع  -  16

وااللتراض والرهن وفتح االعتمادات عنهاامام الؽٌر والبنون وفتح الحسابات وحك البٌع والشراء واالصول الثابتة الخاصةبالشركة 

 64341برلم       21111113، تارٌخ :  1واستالم الشٌكات واالٌداع موكلة للسٌد/عكاشة احمد ابو سٌؾ السٌد منفردا

عكاشة احمد ابو سٌؾ السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح/ادارة الشركة والتولٌع  -  13

ام الؽٌر والبنون وفتح الحسابات وحك البٌع والشراء واالصول الثابتة الخاصةبالشركة وااللتراض والرهن وفتح االعتمادات عنهاام

 64341برلم       21111113، تارٌخ :  1واستالم الشٌكات واالٌداع موكلة للسٌد/عكاشة احمد ابو سٌؾ السٌد منفردا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح/ادارة الشركة والتولٌع عكاشة احمد ابو سٌؾ السٌد  توصٌة ب -  19

عنهاامام الؽٌر والبنون وفتح الحسابات وحك البٌع والشراء واالصول الثابتة الخاصةبالشركة وااللتراض والرهن وفتح االعتمادات 

 64341برلم       21111113، تارٌخ :  1رداواستالم الشٌكات واالٌداع موكلة للسٌد/عكاشة احمد ابو سٌؾ السٌد منف

احمد بدوى دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح/ادارة الشركة والتولٌع عنهاامام  -  11

العتمادات واستالم الؽٌر والبنون وفتح الحسابات وحك البٌع والشراء واالصول الثابتة الخاصةبالشركة وااللتراض والرهن وفتح ا

 64341برلم       21111113، تارٌخ :  1الشٌكات واالٌداع موكلة للسٌد/عكاشة احمد ابو سٌؾ السٌد منفردا

احمد بدوى دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح/ادارة الشركة والتولٌع عنهاامام  -  21

بات وحك البٌع والشراء واالصول الثابتة الخاصةبالشركة وااللتراض والرهن وفتح االعتمادات واستالم الؽٌر والبنون وفتح الحسا

 64341برلم       21111113، تارٌخ :  1الشٌكات واالٌداع موكلة للسٌد/عكاشة احمد ابو سٌؾ السٌد منفردا

دارة والتولٌع لٌصبح/ادارة الشركة والتولٌع عنهاامام احمد بدوى دمحم محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك اال -  21

الؽٌر والبنون وفتح الحسابات وحك البٌع والشراء واالصول الثابتة الخاصةبالشركة وااللتراض والرهن وفتح االعتمادات واستالم 

 64341   برلم    21111113، تارٌخ :  1الشٌكات واالٌداع موكلة للسٌد/عكاشة احمد ابو سٌؾ السٌد منفردا

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  22

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  23

 25939م   برل

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  24

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  25

 25939رلم   ب

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  26

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  23

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  29

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  21

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  31

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  31

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  32

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  33

 25939برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  34

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  35

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  36

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  33

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  39

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  31

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  41

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  41

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  42

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  43

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  44

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  45

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  46

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  43

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  49

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  41

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  51

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  51

 25939برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  52

 25939  برلم 

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  53

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1زٌاد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  54

 25939   برلم

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  55

 25939برلم   

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  شركة تضامن  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  56

 25939م   برل

    21111113، تارٌخ :  1أحمد دمحم دمحم عبدالواجد  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌله من شرٌن موصً  الً شرٌن متضامن  -  53

 25939برلم   

تعدٌل حك االدارة 1تعدٌل صفته الى شرٌن متضامن 1عمر خالد عزت عبدهللا  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم رفع الوالٌة عنه  -  59

ولٌع لتصبح للطرفٌن السٌده/ نجالء راشد امٌن والسٌد/ عمر خالد عزت مجتمعٌن اومنفردٌن على ان تكون االعمال التى تصدر والت

 63542برلم       21111114، تارٌخ :  1منهم ضمن اؼراض الشركة 

م العملٌات . ، تارٌخ : على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نمله لشؽل وظٌفة مدٌر عا -  51

 56661برلم       21111114

سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  نمله لشؽل وظٌفة مدٌر عام العملٌات . ، تارٌخ :  -  61

 56661برلم       21111114

نمله لشؽل وظٌفة مدٌر عام العملٌات . ، تارٌخ سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   -  61

 56661برلم       21111114: 

على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ترلٌته لشؽل وظٌفة مساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ . ،  -  62

 56661برلم       21111114تارٌخ : 

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ترلٌته لشؽل وظٌفة مساعد رئٌس الشركة لالستكشاؾ سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شرك -  63

 56661برلم       21111114. ، تارٌخ : 

سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ترلٌته لشؽل وظٌفة مساعد رئٌس الشركة  -  64

 56661 برلم      21111114لالستكشاؾ . ، تارٌخ : 

على دمحم الؽرٌب عبدالوهاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خبٌر بمستوى مساعد رئٌس الشركة ، تارٌخ :  -  65

 56661برلم       21111114

سعٌد عبدالمنعم عبدالمجٌد ٌوسؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خبٌر بمستوى مساعد رئٌس الشركة ، تارٌخ :  -  66

 56661   برلم    21111114

سمٌر دمحم عبادى امبارن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  خبٌر بمستوى مساعد رئٌس الشركة ، تارٌخ :  -  63

 56661برلم       21111114

اتة اسماعٌل عبد العظٌم دمحم لناوى  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم خروجه من الشركة بعد استالم كافة حمولة ومستحم -  69

 39391برلم       21111115، تارٌخ :  1وانهاء عمله من لبل الشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اسماعٌل عبد العظٌم دمحم لناوى  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم خروجه من الشركة بعد استالم كافة حمولة ومستحماتة  -  61

 39391برلم       21111115، تارٌخ :  1وانهاء عمله من لبل الشركة 

اسماعٌل عبد العظٌم دمحم لناوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم خروجه من الشركة بعد استالم كافة حمولة ومستحماتة  -  31

 39391برلم       21111115، تارٌخ :  1وانهاء عمله من لبل الشركة 

لشركة بعد استالم كافة حمولة ومستحماتة اسماعٌل عبد العظٌم دمحم لناوى  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم خروجه من ا -  31

 39391برلم       21111115، تارٌخ :  1وانهاء عمله من لبل الشركة 

اسماعٌل عبد العظٌم دمحم لناوى  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم خروجه من الشركة بعد استالم كافة حمولة ومستحماتة  -  32

 39391برلم       21111115، تارٌخ :  1وانهاء عمله من لبل الشركة 

اسماعٌل عبد العظٌم دمحم لناوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم خروجه من الشركة بعد استالم كافة حمولة ومستحماتة  -  33

 39391برلم       21111115، تارٌخ :  1وانهاء عمله من لبل الشركة 

ؼٌر شرٌن  تم خروجه من الشركة بعد استالم كافة حمولة ومستحماتة اسماعٌل عبد العظٌم دمحم لناوى  شركة تضامن  مدٌر  -  34

 39391برلم       21111115، تارٌخ :  1وانهاء عمله من لبل الشركة 

اسماعٌل عبد العظٌم دمحم لناوى  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم خروجه من الشركة بعد استالم كافة حمولة ومستحماتة  -  35

 39391برلم       21111115، تارٌخ :  1ل الشركة وانهاء عمله من لب

اسماعٌل عبد العظٌم دمحم لناوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  تم خروجه من الشركة بعد استالم كافة حمولة ومستحماتة  -  36

 39391برلم       21111115، تارٌخ :  1وانهاء عمله من لبل الشركة 

ة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ : اٌمن علً احمد الخطٌب  شرك -  33

 51535برلم       21111115

اٌمن علً احمد الخطٌب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ، تارٌخ :  -  39

 51535برلم       21111115

دمحم البنان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الى بند االدارة والتولٌع / للسٌد / جمال عبدالمنعم دمحم  جمال عبد المنعم -  31

حك البٌع والشراء للنفس اوا لؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ذلن والتمثٌل امام المضاء وامام الشهر العمارى وبٌع السٌارات 

 61515برلم       21111115، تارٌخ :  1وكافة االصول الثابتة والمنمولة للشركة

جمال عبد المنعم دمحم البنان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الى بند االدارة والتولٌع / للسٌد / جمال عبدالمنعم دمحم  -  91

رى وبٌع السٌارات حك البٌع والشراء للنفس اوا لؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ذلن والتمثٌل امام المضاء وامام الشهر العما

 61515برلم       21111115، تارٌخ :  1وكافة االصول الثابتة والمنمولة للشركة

محمود حسن محمود الجاوٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد /محمود حسن  -  91

اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و المطاع محمود الجاوٌش  منفردا وله حك فً التعامل باسم الشركة وضمن 

العام ولطاع االعمال وكذلكالتعامل  مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ا 

ركة وممتلكتها العمارٌة وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن  حك والتولٌع علً عمود  الشراء والبٌع الصول الش

 92312برلم       21111115واالراضً والسٌارات باسم الشركة ولمصلحتها وحك االلتراض والرهن علً ، تارٌخ : 

محمود حسن محمود الجاوٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  عمود المرض والرهن وكذلن حك البٌع لنفسة والؽٌر والرهن  -  92

 92312برلم       21111115منفردا ، تارٌخ :  والتعامل مع جمٌع البنون

تعدٌل حك  -رمزي التونً رفله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالم كافة حموله ومستحماته  -  93

التونى رفله ،  االدارة والتولٌع لتصبح لالطراؾ الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن وهم / رفعت التونى رفله و رزق التونى رفله و اشرؾ

 43513برلم       21111116تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل حك  -رمزي التونً رفله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة بعد استالم كافة حموله ومستحماته  -  94

اشرؾ التونى رفله ،  االدارة والتولٌع لتصبح لالطراؾ الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن وهم / رفعت التونى رفله و رزق التونى رفله و

 43513برلم       21111116تارٌخ : 

ٌوسؾ فاروق ٌوسؾ سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  95

 35991برلم       21111116

تضامن ، تارٌخ : ٌوسؾ فاروق ٌوسؾ سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن م -  96

 35991برلم       21111116

    21111116احمد فاروق ٌوسؾ سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  93

 35991برلم   

    21111116خ : احمد فاروق ٌوسؾ سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌ -  99

 35991برلم   

برلم       21111116ٌوسؾ فاروق ٌوسؾ سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  91

35991 

برلم       21111116ٌوسؾ فاروق ٌوسؾ سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  11

35991 

برلم       21111116احمد فاروق ٌوسؾ سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  11

35991 

برلم       21111116احمد فاروق ٌوسؾ سٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  12

35991 

انضمام  -مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركة بعد استالم كافة حمولها ومستحماتها  اٌناس دمحم وفائى سٌد  شركة تضامن  -  13

تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح/ جٌهان دمحم وفائى سٌد منفردا ، تارٌخ :   -شرٌكة موصٌة مذكور اسمها بعمد تعدٌل الشركة 

 26159برلم       21111116

انضمام  -مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركة بعد استالم كافة حمولها ومستحماتها اٌناس دمحم وفائى سٌد  توصٌة بسٌطة   -  14

تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح/ جٌهان دمحم وفائى سٌد منفردا ، تارٌخ :   -شرٌكة موصٌة مذكور اسمها بعمد تعدٌل الشركة 

 26159برلم       21111116

 13123برلم       21111116ٌن  خروجه من الشركة للوفاة ، تارٌخ : مدحت ٌوسؾ رزق  شركة تضامن  مدٌر و شر -  15

 13123برلم       21111116مدحت ٌوسؾ رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  16

 13123برلم       21111116مدحت ٌوسؾ رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  13

 13123برلم       21111116مدحت ٌوسؾ رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  19

 13123برلم       21111116مدحت ٌوسؾ رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  11

 13123برلم       21111116مدحت ٌوسؾ رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  111

 13123برلم       21111116مٌشٌل ٌوسؾ رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجه من الشركة للوفاة ، تارٌخ :  -  111

 13123برلم       21111116رٌن  خروجه من الشركة للوفاة ، تارٌخ : مٌشٌل ٌوسؾ رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  112
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 13123برلم       21111116شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ، تارٌخ :  2.. انضمام عدد 

اشرؾ ٌوسؾ رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / مدحت ٌوسؾ رزق منفردا   -  313

 13123برلم       21111116م بالعمد ، تارٌخ : شركاء موصٌٌن مذكور اسمائه 2.. انضمام عدد 

مدحت ٌوسؾ رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / مدحت ٌوسؾ رزق منفردا   -  314

 13123برلم       21111116شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ، تارٌخ :  2.. انضمام عدد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / مدحت ٌوسؾ رزق منفردا  مدحت ٌوسؾ  -  315

 13123برلم       21111116شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ، تارٌخ :  2.. انضمام عدد 

صبح للسٌد / مدحت ٌوسؾ رزق منفردا  مدحت ٌوسؾ رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌ -  316

 13123برلم       21111116شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ، تارٌخ :  2.. انضمام عدد 

اشرؾ ٌوسؾ رزق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / مدحت ٌوسؾ رزق منفردا   -  313

 13123برلم       21111116ن مذكور اسمائهم بالعمد ، تارٌخ : شركاء موصٌٌ 2.. انضمام عدد 

اشرؾ ٌوسؾ رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / مدحت ٌوسؾ رزق منفردا   -  319

 13123برلم       21111116شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ، تارٌخ :  2.. انضمام عدد 

اشرؾ ٌوسؾ رزق  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / مدحت ٌوسؾ رزق منفردا   -  311

 13123برلم       21111116شركاء موصٌٌن مذكور اسمائهم بالعمد ، تارٌخ :  2.. انضمام عدد 

حذؾ أسم السٌد / خالد نبٌل علً حسن من  -الخبرة خالد نبٌل علً حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  من ذوى  -  321

التولٌع امام البنون وأضافة أسم السٌد / محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن لتكون تولٌعاته ممثلً الشركة امام البنون كاالتً / مجموعة 

السٌد محسن دمحم ابراهٌم  -1ب (  السٌدة / دالٌا السٌد دمحم طاهر خاطر مجموعة ) -2السٌد /عمرو دمحم بدر عبدالباسط  -1) أ ( 

السٌد / حازم سٌد بحر نصر علً ان تكون التولٌعات امام البنون فرد من المجموعة ) أ ( مع فرد من المجموعة )  -2عبدالرحمن 

 21119برلم       21111116، تارٌخ :  1ب ( 

حذؾ أسم السٌد / خالد نبٌل علً حسن من  - خالد نبٌل علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة -  321

التولٌع امام البنون وأضافة أسم السٌد / محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن لتكون تولٌعاته ممثلً الشركة امام البنون كاالتً / مجموعة 

السٌد محسن دمحم ابراهٌم  -1السٌدة / دالٌا السٌد دمحم طاهر خاطر مجموعة ) ب (  -2السٌد /عمرو دمحم بدر عبدالباسط  -1) أ ( 

السٌد / حازم سٌد بحر نصر علً ان تكون التولٌعات امام البنون فرد من المجموعة ) أ ( مع فرد من المجموعة )  -2عبدالرحمن 

 21119برلم       21111116، تارٌخ :  1ب ( 

أسم السٌد / خالد نبٌل علً حسن من  حذؾ -خالد نبٌل علً حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة  -  322

التولٌع امام البنون وأضافة أسم السٌد / محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن لتكون تولٌعاته ممثلً الشركة امام البنون كاالتً / مجموعة 

د محسن دمحم ابراهٌم السٌ -1السٌدة / دالٌا السٌد دمحم طاهر خاطر مجموعة ) ب (  -2السٌد /عمرو دمحم بدر عبدالباسط  -1) أ ( 

السٌد / حازم سٌد بحر نصر علً ان تكون التولٌعات امام البنون فرد من المجموعة ) أ ( مع فرد من المجموعة )  -2عبدالرحمن 

 21119برلم       21111116، تارٌخ :  1ب ( 

لسٌد / خالد نبٌل علً حسن من حذؾ أسم ا -خالد نبٌل علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة  -  323

التولٌع امام البنون وأضافة أسم السٌد / محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن لتكون تولٌعاته ممثلً الشركة امام البنون كاالتً / مجموعة 

دمحم ابراهٌم  السٌد محسن -1السٌدة / دالٌا السٌد دمحم طاهر خاطر مجموعة ) ب (  -2السٌد /عمرو دمحم بدر عبدالباسط  -1) أ ( 

السٌد / حازم سٌد بحر نصر علً ان تكون التولٌعات امام البنون فرد من المجموعة ) أ ( مع فرد من المجموعة )  -2عبدالرحمن 

 21119برلم       21111116، تارٌخ :  1ب ( 

خالد نبٌل علً حسن من  حذؾ أسم السٌد / -خالد نبٌل علً حسن  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة  -  324

التولٌع امام البنون وأضافة أسم السٌد / محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن لتكون تولٌعاته ممثلً الشركة امام البنون كاالتً / مجموعة 

ابراهٌم السٌد محسن دمحم  -1السٌدة / دالٌا السٌد دمحم طاهر خاطر مجموعة ) ب (  -2السٌد /عمرو دمحم بدر عبدالباسط  -1) أ ( 

السٌد / حازم سٌد بحر نصر علً ان تكون التولٌعات امام البنون فرد من المجموعة ) أ ( مع فرد من المجموعة )  -2عبدالرحمن 

 21119برلم       21111116، تارٌخ :  1ب ( 

نبٌل علً حسن من حذؾ أسم السٌد / خالد  -خالد نبٌل علً حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  من ذوى الخبرة  -  325

التولٌع امام البنون وأضافة أسم السٌد / محسن دمحم ابراهٌم عبدالرحمن لتكون تولٌعاته ممثلً الشركة امام البنون كاالتً / مجموعة 

م السٌد محسن دمحم ابراهٌ -1السٌدة / دالٌا السٌد دمحم طاهر خاطر مجموعة ) ب (  -2السٌد /عمرو دمحم بدر عبدالباسط  -1) أ ( 

السٌد / حازم سٌد بحر نصر علً ان تكون التولٌعات امام البنون فرد من المجموعة ) أ ( مع فرد من المجموعة )  -2عبدالرحمن 

 21119برلم       21111116، تارٌخ :  1ب ( 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مستحماته ، احمد بؽدادى عبد المعطى دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله و -  326

 33149برلم       21111113تارٌخ : 

فتحى احمد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  323

 33149برلم       21111113

ستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : الفت عبد الحى دمحم حنفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه وا -  329

 33149برلم       21111113

حسن احمد على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  321

 33149برلم       21111113

تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، احمد بؽدادى عبد المعطى دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  331

 33149برلم       21111113تارٌخ : 

فتحى احمد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  331

 33149برلم       21111113

الفت عبد الحى دمحم حنفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  332

 33149برلم       21111113

حسن احمد على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  333

 33149برلم       21111113

احمد بؽدادى عبد المعطى دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  334

 33149برلم       21111113

فتحى احمد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  335

 33149برلم       21111113

الفت عبد الحى دمحم حنفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  336

 33149برلم       21111113

حسن احمد على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  333

 33149   برلم    21111113

احمد بؽدادى عبد المعطى دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه كما تم تعدٌل بند  -  339

الفت عبد الحى دمحم حنفى مجتمعٌن ولهم فى سبٌل ذلن اتخاذ كافه -االداره والتولٌع لٌصبح / احمد بؽدادى عبد المعطى دمحم 

 33149برلم       21111113لتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : االجراءات الالزمه 

فتحى احمد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه كما تم تعدٌل بند  -  331

سبٌل ذلن اتخاذ كافه  الفت عبد الحى دمحم حنفى مجتمعٌن ولهم فى-االداره والتولٌع لٌصبح / احمد بؽدادى عبد المعطى دمحم 

 33149برلم       21111113االجراءات الالزمه لتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : 

الفت عبد الحى دمحم حنفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه كما تم تعدٌل بند  -  341

الفت عبد الحى دمحم حنفى مجتمعٌن ولهم فى سبٌل ذلن اتخاذ كافه - االداره والتولٌع لٌصبح / احمد بؽدادى عبد المعطى دمحم

 33149برلم       21111113االجراءات الالزمه لتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : 

حسن احمد على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌكه متضامنه كما تم تعدٌل بند  -  341

الفت عبد الحى دمحم حنفى مجتمعٌن ولهم فى سبٌل ذلن اتخاذ كافه -لٌع لٌصبح / احمد بؽدادى عبد المعطى دمحم االداره والتو

 33149برلم       21111113االجراءات الالزمه لتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رة والتولٌع / ٌكون حك االدارة خالد احمد محى الدٌن ابراهٌم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدا -  342

خالد احمد محى الدٌن ابراهٌم و دمحم عبد الرإوؾ عبد الحمٌد و دمحم  -والتولٌع  والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌه لجمٌع االطراؾ

ٌه وؼٌر محمود مهران مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن لهما الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكوم

الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على 

 31245برلم       21111113الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ، تارٌخ : 

ان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وحك االلتراض والرهن باسم الشركه ولهما حك خالد احمد محى الدٌن ابراهٌم سلٌم -  343

التصرؾ فً السٌارات المملوكة للشركة من بٌع ورهن واٌجار للنفس وللؽٌر منفردٌن ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

 31245برلم       21111113، تارٌخ :  1بعض ماذكر 

لً  شركة مساهمة  عضو منتدب  الموافمة علً منح السٌد / محمود منتصر ابراهٌم رئٌس مجلس دمحم كمال احمد متو -  344

التعامل بؤسم الشركة وضمن  -1االدارة والسٌد / دمحم كمال احمد متولً العضو المنتدب منفردٌن السلطات والصالحٌات التالٌة / 

تمثٌل  -2 1العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع 

الشركة امام مصلحة الضرائب بكافة مؤمورٌاتها وامام الهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة ووزارة الموي العاملة وكافة المصالح 

 32345برلم       21111113واالدارات والهٌئات الحكومٌة والهٌئة العامة ، تارٌخ : 

دمحم كمال احمد متولً  شركة مساهمة  عضو منتدب  للرلابة المالٌة الستصدار كافة التراخٌص الالزمة للشركة لممارسة  -  345

نشاطها والهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة ومكاتب السجل التجاري ومصلحة الشهر العماري والتوثٌك وتحرٌر محاضر 

التولٌع  - 4استصدار كافة التصارٌح والتراخٌص المتعلمة بؤنشطة الشركة وضمن أؼراضها  -3ة الشرطة بؤسم وبالنٌابة عن الشرك

السٌارات والحاسبات االلٌة والمهمات  -بما فً ذلن دون تحدٌد  -علً كافة عمود الشراء والبٌع الصول الشركة المنمولة 

 32345برلم       21111113:  والمستلزمات بخالؾ االالت والمعدات الرأسمالٌة بحد ألصً ، تارٌخ

) ملٌون جنٌه فمط ( للعملٌة الواحدة وما فوق ذلن ٌستلزم  1111111دمحم كمال احمد متولً  شركة مساهمة  عضو منتدب   -  346

االشتران فً المنالصات وتمدٌم جمٌع االوراق والمستندات - 5تولٌع مزدوج وٌسري ذلن اٌضا علً التعامل مع الشهر العماري 

تمثٌل الشركة امام البنون فٌما ٌتعلك باالفراج عن راس مال الشركة وفتح الحسابات المصرفٌة وأؼاللها واستصدار  -6لخاصة بها ا

المٌام بؤعمال االدارة الٌومٌة للشركة وأنشطتها وٌشمل ذلن  -3خطابات الضمان الالزمة لممارسة نشاطها وما ٌلزمها من أجراءات 

 32345برلم       21111113الخدمات والصٌانة مع ، تارٌخ : دون تحدٌد تولٌع عمود 

دمحم كمال احمد متولً  شركة مساهمة  عضو منتدب  االشخاص الطبٌعٌة واالعتبارٌة مثل / المٌاه والكهرباء والؽاز  -  343

التولٌع علً  - 9بدون حد ألصً  وادارات المرور وعمود النمل وعمود تمدٌم الخدمات بكافة انواعها وعمود االٌجار الخاصة بالشركة

التولٌع علً عمود تعٌٌن ولرارات  - 1وثائك التؤمٌن نٌابة عن الشركة ودفع ألساط التؤمٌن فٌما ٌتعلك بمعامالت الشركة وأنشطتها 

 -11وائح المعتمدة أنهاء خدمة كافة العاملٌن بالشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وبدالتهم ومكافاتهم وفما لالئحة شئون العاملٌن والل

 32345برلم       21111113أصدار التوكٌالت والتفوٌضات بالنٌابة ، تارٌخ : 

التولٌع للحصول  -11دمحم كمال احمد متولً  شركة مساهمة  عضو منتدب  عن الشركة للؽٌر فً حدود السلطات الممنوحة  -  349

اتخاذ كافة االجراءات  -12زمة لذلن وفما للوائح الداخلٌة بالشركة علً المروض والتسهٌالت االئتمانٌة وتمدٌم الروهونات الال

أما بالنسبة للمعامالت المالٌة و البنكٌة فٌتم منح  1الالزمة لتؤسٌس الشركات بما فٌه ذلن أصدار التوكٌالت لوكٌل المإسسٌن 

حمد متولً العضو المنتدب فً التولٌع منفردٌن الصالحٌات للسٌد / محمود منتصر ابراهٌم رئٌس مجلس االدارة والسٌد / دمحم كمال ا

 32345برلم       21111113عن الشركة امام البنون والؽٌر بدون حد ، تارٌخ : 

دمحم كمال احمد متولً  شركة مساهمة  عضو منتدب  ألصً ومنح السٌد /أٌهاب احمد سوٌلم بصفته الرئٌس التنفٌذي لمطاع  -  341

زم دمحم عبدالرإؾ كامل بصفته الرئٌس التنفٌذي لمطاع الملكٌة الخاصة بالشركة والسٌد / حازم أحمد بنون االستثمار والسٌد / حا

) ملٌونً  2111111شولً احمد بدٌنً بصفته رئٌس المطاع المالً بالشركة حك التولٌع عن الشركة امام البنون والؽٌر بحد ألصً 

وال ٌجوز التولٌع علً أكثر من شٌن بما ٌجاوز المبالػ فً  -هم مجتمعٌن  جنٌه فمط الؼٌر ( علً ان ٌكون التولٌع الي اثنٌن من

 32345برلم       21111113، تارٌخ :  1الحدود المذكورة لجهه واحدة 

 33319برلم       21111113، تارٌخ :  1حسن طارق شبل محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه للوفاة  -  351

 33319برلم       21111113، تارٌخ :  1حمود السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه للوفاة طارق شبل م -  351



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -حسن طارق شبل محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبحت االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن الطرؾ االول  -  352

 33319برلم       21111113رٌخ : ، تا 1شرٌكٌن موصٌٌن مذكور اسمائهم بعمد التعدٌل  2دخول عدد 

 -طارق شبل محمود السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبحت االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن الطرؾ االول  -  353

 33319برلم       21111113، تارٌخ :  1شرٌكٌن موصٌٌن مذكور اسمائهم بعمد التعدٌل  2دخول عدد 

شرٌكٌن موصٌن مذكور اسمائهم بعمد تعدٌل الشركة  2توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عدد  محمود دمحم دمحم ٌوسؾ  -  354

شرٌكٌن موصٌن مذكور اسمائهم بعمد تعدٌل الشركة لبلوؼهم السن المانونى طبما لبطالة الرلم المومى ،  2رفع الوالٌه عن عدد  -

 61431برلم       21111113تارٌخ : 

سن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تؽٌر صفه من شرٌن موصً الً متضامن ، تارٌخ : جهاد جمال عوٌس ح -  355

 5911برلم       21111111

جهاد جمال عوٌس حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تؽٌر صفه من شرٌن موصً الً متضامن ، تارٌخ :  -  356

 5911برلم       21111111

رٌن متضامن  تؽٌر صفه من شرٌن موصً الً متضامن ، تارٌخ : جهاد جمال عوٌس حسن  شركة تضامن  ش -  353

 5911برلم       21111111

جهاد جمال عوٌس حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تؽٌر صفه من شرٌن موصً الً متضامن ، تارٌخ :  -  359

 5911برلم       21111111

صفه من شرٌن موصً الً متضامن ، تارٌخ : جهاد جمال عوٌس حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تؽٌر  -  351

 5911برلم       21111111

جهاد جمال عوٌس حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تؽٌر صفه من شرٌن موصً الً متضامن ، تارٌخ :  -  361

 5911برلم       21111111

دمحم جمال عوٌس حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تؽٌر صفه من شرٌن موصً الً متضامن ، تارٌخ :  -  361

 5911برلم       21111111

دمحم جمال عوٌس حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تؽٌر صفه من شرٌن موصً الً متضامن ، تارٌخ :  -  362

 5911برلم       21111111

عوٌس حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تؽٌر صفه من شرٌن موصً الً متضامن ، تارٌخ : دمحم جمال  -  363

 5911برلم       21111111

دمحم جمال عوٌس حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تؽٌر صفه من شرٌن موصً الً متضامن ، تارٌخ :  -  364

 5911برلم       21111111

امن  شرٌن متضامن  تؽٌر صفه من شرٌن موصً الً متضامن ، تارٌخ : دمحم جمال عوٌس حسن  شركة تض -  365

 5911برلم       21111111

دمحم جمال عوٌس حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تؽٌر صفه من شرٌن موصً الً متضامن ، تارٌخ :  -  366

 5911برلم       21111111

تؽٌر صفتها من شرٌكة موصٌة الً متضامنة ، تارٌخ :  جهاد جمال عوٌس حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  363

 5911برلم       21111111

جهاد جمال عوٌس حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تؽٌر صفتها من شرٌكة موصٌة الً متضامنة ، تارٌخ :  -  369

 5911برلم       21111111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تها من شرٌكة موصٌة الً متضامنة ، تارٌخ : جهاد جمال عوٌس حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تؽٌر صف -  361

 5911برلم       21111111

جهاد جمال عوٌس حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تؽٌر صفتها من شرٌكة موصٌة الً متضامنة ، تارٌخ :  -  331

 5911برلم       21111111

شرٌكة موصٌة الً متضامنة ، تارٌخ : جهاد جمال عوٌس حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تؽٌر صفتها من  -  331

 5911برلم       21111111

جهاد جمال عوٌس حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تؽٌر صفتها من شرٌكة موصٌة الً متضامنة ، تارٌخ :  -  332

 5911برلم       21111111

وصٌة الً متضامنة ، تارٌخ : دمحم جمال عوٌس حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تؽٌر صفتها من شرٌكة م -  333

 5911برلم       21111111

دمحم جمال عوٌس حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تؽٌر صفتها من شرٌكة موصٌة الً متضامنة ، تارٌخ :  -  334

 5911برلم       21111111

متضامنة ، تارٌخ :  دمحم جمال عوٌس حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تؽٌر صفتها من شرٌكة موصٌة الً -  335

 5911برلم       21111111

دمحم جمال عوٌس حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تؽٌر صفتها من شرٌكة موصٌة الً متضامنة ، تارٌخ :  -  336

 5911برلم       21111111

ة ، تارٌخ : دمحم جمال عوٌس حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تؽٌر صفتها من شرٌكة موصٌة الً متضامن -  333

 5911برلم       21111111

دمحم جمال عوٌس حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تؽٌر صفتها من شرٌكة موصٌة الً متضامنة ، تارٌخ :  -  339

 5911برلم       21111111

عبدالمعبود اشرؾ سالمه عبدالمعبود  شركة تضامن  تحمٌل  ٌضاؾ الى حك االداره والتولٌع للشرٌن اشرؾ سالمة  -  331

 43441برلم       21111111منفردا حك الرهن وااللتراض من البنون وذلن باسم الشركه ولصالحها ، تارٌخ : 

اشرؾ سالمه عبدالمعبود  شركة تضامن  تحمٌل  ٌضاؾ الى حك االداره والتولٌع للشرٌن اشرؾ سالمة عبدالمعبود  -  391

 43441برلم       21111111باسم الشركه ولصالحها ، تارٌخ : منفردا حك الرهن وااللتراض من البنون وذلن 

عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب جداٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض كل من السٌد/ عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب  -  391

)تولٌع اول ( والسٌد/ حسام جداٌل )تولٌع اول ( والسٌد/ سامر صفوت هالل ٌسى )تولٌع اول ( والسٌده/ رٌهام حسن احمد فوزى 

الدٌن مصطفى حسنى حسن النجار )تولٌع ثانى ( والسٌدة/ مها نبٌل ماهر عٌد ) تولٌع ثانى ( والسٌد/ احمد نورالدٌن دمحم حسٌن ) 

مفوضٌن تولٌع ثانى ( على ان ٌكون التولٌع الحد المفوضٌن بالتولٌع كتولٌع اول مع احد المفوضٌن بالتولٌع كتولٌع اول مع احد ال

 54339برلم       21111111بالتولٌع كتولٌع ثانى فى كافة االجراءات وكافة المعامالت ، تارٌخ : 

احمد لطب دمحم العشرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض كل من السٌد/ عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب جداٌل  -  392

( والسٌده/ رٌهام حسن احمد فوزى )تولٌع اول ( والسٌد/ حسام الدٌن  )تولٌع اول ( والسٌد/ سامر صفوت هالل ٌسى )تولٌع اول

مصطفى حسنى حسن النجار )تولٌع ثانى ( والسٌدة/ مها نبٌل ماهر عٌد ) تولٌع ثانى ( والسٌد/ احمد نورالدٌن دمحم حسٌن ) تولٌع 

ٌن بالتولٌع كتولٌع اول مع احد المفوضٌن بالتولٌع ثانى ( على ان ٌكون التولٌع الحد المفوضٌن بالتولٌع كتولٌع اول مع احد المفوض

 54339برلم       21111111كتولٌع ثانى فى كافة االجراءات وكافة المعامالت ، تارٌخ : 

ٌاسر سلٌمان هشام الملوانً  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض كل من السٌد/ عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب جداٌل  -  393

السٌد/ سامر صفوت هالل ٌسى )تولٌع اول ( والسٌده/ رٌهام حسن احمد فوزى )تولٌع اول ( والسٌد/ حسام الدٌن )تولٌع اول ( و

مصطفى حسنى حسن النجار )تولٌع ثانى ( والسٌدة/ مها نبٌل ماهر عٌد ) تولٌع ثانى ( والسٌد/ احمد نورالدٌن دمحم حسٌن ) تولٌع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌن بالتولٌع كتولٌع اول مع احد المفوضٌن بالتولٌع كتولٌع اول مع احد المفوضٌن بالتولٌع ثانى ( على ان ٌكون التولٌع الحد المفوض

 54339برلم       21111111كتولٌع ثانى فى كافة االجراءات وكافة المعامالت ، تارٌخ : 

شٌكات والسحب وفتح وؼلك عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب جداٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌه والتولٌع على ال -  394

الحسابات البنكٌه واستخراج خطابات وشهادات الضمان ولبض ودفع المبالػ المالٌه وتولٌع وتحوٌل وتظهٌر وتسدٌد كافة السندات 

 54339برلم       21111111المر واالوراق التجارٌه ، تارٌخ : 

لبنكٌه والتولٌع على الشٌكات والسحب وفتح وؼلك الحسابات احمد لطب دمحم العشرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ا -  395

البنكٌه واستخراج خطابات وشهادات الضمان ولبض ودفع المبالػ المالٌه وتولٌع وتحوٌل وتظهٌر وتسدٌد كافة السندات المر 

 54339برلم       21111111واالوراق التجارٌه ، تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌه والتولٌع على الشٌكات والسحب وفتح وؼلك  ٌاسر سلٌمان هشام الملوانً  شركة -  396

الحسابات البنكٌه واستخراج خطابات وشهادات الضمان ولبض ودفع المبالػ المالٌه وتولٌع وتحوٌل وتظهٌر وتسدٌد كافة السندات 

 54339برلم       21111111المر واالوراق التجارٌه ، تارٌخ : 

سعٌد عبدهللا صلٌب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او هانى  -  393

 31131برلم       21111112منفردٌن ، تارٌخ : 

عبد الرحمن دمحم فكري امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس  -  399

ة والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم االدار

كافة الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن 

تولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم موظفٌن وتحدٌد مرتباتهم و

 24133برلم       21111112جمٌعا  حك التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

عبد الرحمن دمحم فكري امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس  -  391

االدارة والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم 

انون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن كافة الصالحٌات المخوله لهم من الم

موظفٌن وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم 

 24133برلم       21111112بات والسحب ، تارٌخ : جمٌعا  حك التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسا

عبد الرحمن دمحم فكري امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس  -  311

فردٌن ( ولهم االدارة والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او من

كافة الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن 

موظفٌن وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم 

 24133برلم       21111112حك التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ :  جمٌعا  

عبد الرحمن دمحم فكري امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس  -  311

حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم  االدارة والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  

كافة الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن 

ت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم موظفٌن وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌال

 24133برلم       21111112جمٌعا  حك التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

دمحم خٌري امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  312

نتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة والعضو الم

الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن 

ات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاء

 24133برلم       21111112التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

دارة ونائب رئٌس مجلس االدارة دمحم خٌري امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس اال -  313

والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة 

ٌٌن موظفٌن الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تع
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وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك 

 24133برلم       21111112التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

سٌطة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو دمحم فكرى امام اسماعٌل  توصٌة ب -  314

المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة الصالحٌات 

كافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن وتحدٌد المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد ب

مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك التولٌع 

 24133برلم       21111112على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

دمحم فكرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو  -  315

المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة الصالحٌات 

لتولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن وتحدٌد المخوله لهم من المانون ولهم حك ا

مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك التولٌع 

 24133برلم       21111112ارٌخ : على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، ت

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  316

والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة 

صالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن ال

وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك 

 24133برلم       21111112مود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : التولٌع على الع

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  313

شركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن ال

الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن 

ة العمل ، ولهم جمٌعا  حك وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلح

 24133برلم       21111112التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  319

ارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االد

الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن 

ادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل و

 24133برلم       21111112التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

ارة عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االد -  311

والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة 

الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن 

وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك  وتحدٌد مرتباتهم

 24133برلم       21111112التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

س مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو دمحم فكرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لرئٌ -  411

المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة الصالحٌات 

رٌة من تعٌٌن موظفٌن وتحدٌد المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدا

مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك التولٌع 

 24133برلم       21111112على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو   دمحم فكرى امام اسماعٌل -  411

المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة الصالحٌات 

االفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن وتحدٌد المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات و

مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك التولٌع 

 24133برلم       21111112على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 
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دمحم امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو  -  412

المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة الصالحٌات 

ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن وتحدٌد  المخوله لهم من المانون

مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك التولٌع 

 24133برلم       21111112والسحب ، تارٌخ : على العمود امام البنون وفتح الحسابات 

دمحم امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو  -  413

افة الصالحٌات المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم ك

المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن وتحدٌد 

مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك التولٌع 

 24133برلم       21111112لى العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : ع

ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  414

لٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتو

الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن 

لبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتط

 24133برلم       21111112التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  415

اء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة والعضو المنتدب وجمٌع اعض

الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن 

عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى 

 24133برلم       21111112التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس االدارة  ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب -  416

والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة 

الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن 

وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك 

 24133برلم       21111112التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

ة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر  شركة مساهم -  413

والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة 

ة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكاف

وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك 

 24133برلم       21111112التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم خٌرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  419

والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة 

حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن  الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم

وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك 

 24133برلم       21111112ب ، تارٌخ : التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسح

ابراهٌم دمحم خٌرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  411

كافة  والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم

الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن 

وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك 

 24133برلم       21111112على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ :  التولٌع

ابراهٌم دمحم خٌرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  411

تولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة وال
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الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن 

تطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى ت

 24133برلم       21111112التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم خٌرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  411

عضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة والعضو المنتدب وجمٌع ا

الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن 

ى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعل

 24133برلم       21111112التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

مجلس االدارة والعضو  دمحم امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس -  412

المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة الصالحٌات 

د المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن وتحدٌ

مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك التولٌع 

 24133برلم       21111112على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة والعضو دمحم امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس  -  413

المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة الصالحٌات 

فنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن وتحدٌد المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى ال

مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك التولٌع 

 24133برلم       21111112على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

مام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة دمحم خٌري ا -  414

والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة 

م كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع اما

وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك 

 24133برلم       21111112التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

دمحم خٌري امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة  -  415

والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( ولهم كافة 

مخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن موظفٌن الصالحٌات ال

وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم جمٌعا  حك 

 24133برلم       21111112لبنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : التولٌع على العمود امام ا

عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس  -  416

لشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( مجلس االدارة والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن ا

 ولهم كافة الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن

حة العمل ، ولهم موظفٌن وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصل

 24133برلم       21111112جمٌعا  حك التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس  -  413

اء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( مجلس االدارة والعضو المنتدب وجمٌع اعض

 ولهم كافة الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن

عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم موظفٌن وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى 

 24133برلم       21111112جمٌعا  حك التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس  -  419

مجلس االدارة والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجتمعٌن او منفردٌن ( 

ن المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن ولهم كافة الصالحٌات المخوله لهم م
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موظفٌن وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، ولهم 

 24133برلم       21111112الحسابات والسحب ، تارٌخ : جمٌعا  حك التولٌع على العمود امام البنون وفتح 

عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  لرئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس  -  411

معٌن او منفردٌن ( مجلس االدارة والعضو المنتدب وجمٌع اعضاء مجلس االدارة لهم جمٌعا  حك االدارة والتولٌع عن الشركة ) مجت

 ولهم كافة الصالحٌات المخوله لهم من المانون ولهم حك التولٌع امام كافة الهٌئات واالفراد بكافة النواحى الفنٌه واالدارٌة من تعٌٌن

ولهم موظفٌن وتحدٌد مرتباتهم وتولٌع الجزاءات علٌهم وعلى عمود العمل وادخال التعدٌالت الفنٌه التى تتطلبها مصلحة العمل ، 

 24133برلم       21111112جمٌعا  حك التولٌع على العمود امام البنون وفتح الحسابات والسحب ، تارٌخ : 

عبد الرحمن دمحم فكري امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال  -  421

حة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌا

ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  

رئٌس مجلس االدارة  -اراتها مكفوله لكل من :وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعم

 24133برلم       21111112السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

عمال عبد الرحمن دمحم فكري امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة اال -  421

المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة 

ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  

رئٌس مجلس االدارة  -اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من : وباالجل والتولٌع على عمودها ،

 24133برلم       21111112السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

ارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال عبد الرحمن دمحم فكري امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس اد -  422

المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة 

ء االصول نمدا  ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شرا

رئٌس مجلس االدارة  -وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

فكري امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال  عبد الرحمن دمحم -  423

المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة 

ة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكاف

رئٌس مجلس االدارة  -وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

دمحم خٌري امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال  -  424

المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة 

رائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  ومصلحة الض

رئٌس مجلس االدارة  -وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112س االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجل

دمحم خٌري امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال  -  425

وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة  المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة

ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  

رئٌس مجلس االدارة  -وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112/ دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : السٌد 

دمحم فكرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال المصرفٌه  -  426

رى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة ومصلحة وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العما

الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  وباالجل 

رئٌس مجلس االدارة السٌد /  -كل من :والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله ل

 24133برلم       21111112دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم فكرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال المصرفٌه  -  423

ة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة ومصلحة وتمثٌل الشرك

الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  وباالجل 

رئٌس مجلس االدارة السٌد /  -ٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وب

 24133برلم       21111112دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

ات وكافة االعمال عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌك -  429

المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة 

ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  

رئٌس مجلس االدارة  -على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :وباالجل والتولٌع 

 24133برلم       21111112السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

جلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو م -  421

المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة 

حك شراء االصول نمدا  ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما 

رئٌس مجلس االدارة  -وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

خٌرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال  عمرو دمحم -  431

المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة 

ة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكاف

رئٌس مجلس االدارة  -وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال  -  431

المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة 

رائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  ومصلحة الض

رئٌس مجلس االدارة  -وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112س االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجل

دمحم فكرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال المصرفٌه  -  432

ة التؤمٌنات االجتماعٌة ومصلحة وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئ

الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  وباالجل 

رئٌس مجلس االدارة السٌد /  -والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112 امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : دمحم

دمحم فكرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال المصرفٌه  -  433

لسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة ومصلحة وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى وا

الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  وباالجل 

رئٌس مجلس االدارة السٌد /  -: والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من

 24133برلم       21111112دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

دمحم امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال المصرفٌه  -  434

ام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة ومصلحة وتمثٌل الشركة ام

الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  وباالجل 

رئٌس مجلس االدارة السٌد /  -صول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع ا

 24133برلم       21111112دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

االعمال المصرفٌه  دمحم امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة -  435

وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة ومصلحة 
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الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  وباالجل 

رئٌس مجلس االدارة السٌد /  -ها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :والتولٌع على عمود

 24133برلم       21111112دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

دارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ا -  436

المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة 

اء االصول نمدا  ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شر

رئٌس مجلس االدارة  -وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

مام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال ابراهٌم دمحم ا -  433

المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة 

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة 

رئٌس مجلس االدارة  -وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال  -  439

المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة 

ضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  ومصلحة ال

رئٌس مجلس االدارة  -وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112لس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مج

ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال  -  431

جاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه الت

ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  

رئٌس مجلس االدارة  -وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112سٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : ال

ابراهٌم دمحم خٌرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال  -  441

والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة 

ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  

رئٌس مجلس االدارة  -تها مكفوله لكل من :وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعمارا

 24133برلم       21111112السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم خٌرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال  -  441

لمصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة ا

ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  

رئٌس مجلس االدارة  -ك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما ح

 24133برلم       21111112السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

ٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال ابراهٌم دمحم خٌرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  واال -  442

المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة 

نمدا  ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول 

رئٌس مجلس االدارة  -وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

سماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال ابراهٌم دمحم خٌرى امام ا -  443

المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة 

كومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الح
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رئٌس مجلس االدارة  -وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133م   برل    21111112السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

دمحم امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال المصرفٌه  -  444

وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة ومصلحة 

ارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  وباالجل الضرائب ومصلحة الجم

رئٌس مجلس االدارة السٌد /  -والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112المنتدب ، تارٌخ :  دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو

دمحم امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال المصرفٌه  -  445

جتماعٌة ومصلحة وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات اال

الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  وباالجل 

رئٌس مجلس االدارة السٌد /  -والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : دمحم امام اسماعٌل 

دمحم خٌري امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال  -  446

رى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجا

ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  

جلس االدارة رئٌس م -وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

دمحم خٌري امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال  -  443

المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات االجتماعٌة 

دارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول نمدا  ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وا

رئٌس مجلس االدارة  -وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112دب ، تارٌخ : السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنت

عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات  -  449

مٌنات وكافة االعمال المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤ

االجتماعٌة ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول 

رئٌس مجلس  -نمدا  وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  االدارة السٌد / دمحم امام

عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات  -  441

العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات وكافة االعمال المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر 

االجتماعٌة ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول 

رئٌس مجلس  -وله لكل من :نمدا  وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكف

 24133برلم       21111112االدارة السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات  -  451

المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات وكافة االعمال 

االجتماعٌة ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شراء االصول 

رئٌس مجلس  -حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :نمدا  وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما 

 24133برلم       21111112االدارة السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

تدب  واالٌداع والتولٌع على الشٌكات عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومن -  451

وكافة االعمال المصرفٌه وتمثٌل الشركة امام وزارة السٌاحة والشهر العمارى والسجل التجارى والؽرفه التجاٌة وهٌئة التؤمٌنات 

ء االصول االجتماعٌة ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارن وادارة المرور وكافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما حك شرا

رئٌس مجلس  -نمدا  وباالجل والتولٌع على عمودها ، اما حك االلتراض والرهن وبٌع اصول الشركة وعماراتها مكفوله لكل من :

 24133برلم       21111112االدارة السٌد / دمحم امام اسماعٌل عامر ونائب رٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 
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 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فكري امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو  عبد الرحمن دمحم -  452

مجلس االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او 

لرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / منفردٌن وكذلن مكفوله لكل من عضو مجلس االدارة السٌد / عبدا

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم 

 24133برلم       21111112دمحم خٌرى امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

حمن دمحم فكري امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو عبد الر -  453

مجلس االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او 

د / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / منفردٌن وكذلن مكفوله لكل من عضو مجلس االدارة السٌ

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم 

 24133برلم       21111112دمحم خٌرى امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

عبد الرحمن دمحم فكري امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو  -  454

مجلس االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او 

ارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / منفردٌن وكذلن مكفوله لكل من عضو مجلس االد

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم 

 24133برلم       21111112دمحم خٌرى امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

عبد الرحمن دمحم فكري امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو  -  455

مجلس االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او 

جلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / منفردٌن وكذلن مكفوله لكل من عضو م

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم 

 24133م   برل    21111112دمحم خٌرى امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

دمحم خٌري امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  456

االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن 

مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم  وكذلن مكفوله لكل من عضو

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133رلم   ب    21111112امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

دمحم خٌري امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  453

االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن 

ضو مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم وكذلن مكفوله لكل من ع

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133برلم       21111112امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

دمحم فكرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس االدارة  -  459

السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن 

مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم خٌرى مكفوله لكل من عضو 

امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى امام 

 24133لم   بر    21111112اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

دمحم فكرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس االدارة  -  451

السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن 

س االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم خٌرى مكفوله لكل من عضو مجل

امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى امام 

 24133  برلم     21111112اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  461

االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

جلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم وكذلن مكفوله لكل من عضو م

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133م   برل    21111112امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  461

االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن 

مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم  وكذلن مكفوله لكل من عضو

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133رلم   ب    21111112امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  462

االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن 

ضو مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم وكذلن مكفوله لكل من ع

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133برلم       21111112امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  463

االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن 

عضو مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم  وكذلن مكفوله لكل من

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133برلم       21111112امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

دمحم فكرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس االدارة  -  464

السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن 

و مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم خٌرى مكفوله لكل من عض

امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى امام 

 24133برلم       21111112اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

دمحم فكرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس االدارة  -  465

السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن 

جلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم خٌرى مكفوله لكل من عضو م

امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى امام 

 24133م   برل    21111112اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

دمحم امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس االدارة  -  466

السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن 

س االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم خٌرى مكفوله لكل من عضو مجل

امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى امام 

 24133  برلم     21111112اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

دمحم امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس االدارة  -  463

السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن 

االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم خٌرى مكفوله لكل من عضو مجلس 

امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى امام 

 24133برلم       21111112اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  469

االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن 

مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم وكذلن مكفوله لكل من عضو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133لم   بر    21111112امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  461

االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن 

عضو مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم  وكذلن مكفوله لكل من

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133برلم       21111112امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  431

االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن 

كل من عضو مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم وكذلن مكفوله ل

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133برلم       21111112امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  431

االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن 

وله لكل من عضو مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم وكذلن مكف

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133برلم       21111112 امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ :

ابراهٌم دمحم خٌرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  432

االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن 

ن مكفوله لكل من عضو مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم وكذل

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133برلم       21111112رٌخ : امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تا

ابراهٌم دمحم خٌرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  433

 االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن

وكذلن مكفوله لكل من عضو مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم 

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133برلم       21111112، تارٌخ :  امام اسماعٌل مجتمعٌن .

ابراهٌم دمحم خٌرى امام اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  434

فردٌن االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او من

وكذلن مكفوله لكل من عضو مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم 

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133برلم       21111112عٌن . ، تارٌخ : امام اسماعٌل مجتم

ابراهٌم دمحم خٌرى امام اسماعٌل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  435

او منفردٌن االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن 

وكذلن مكفوله لكل من عضو مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم 

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133برلم       21111112مجتمعٌن . ، تارٌخ :  امام اسماعٌل

دمحم امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس االدارة  -  436

السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن 

السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم خٌرى مكفوله لكل من عضو مجلس االدارة 

امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى امام 

 24133برلم       21111112اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس االدارة  -  433

السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن 

سٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم خٌرى مكفوله لكل من عضو مجلس االدارة ال

امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى امام 

 24133برلم       21111112اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

دمحم خٌري امام اسماعٌل عامر  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  439

االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن 

السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم وكذلن مكفوله لكل من عضو مجلس االدارة 

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133برلم       21111112امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

دمحم خٌري امام اسماعٌل عامر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص وعضو مجلس  -  431

االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن او منفردٌن 

ة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو دمحم وكذلن مكفوله لكل من عضو مجلس االدار

خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم خٌرى 

 24133برلم       21111112امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  -  491

وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن 

و مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / او منفردٌن وكذلن مكفوله لكل من عض

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم 

 24133برلم       21111112دمحم خٌرى امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : 

عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  -  491

وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن 

وله لكل من عضو مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / او منفردٌن وكذلن مكف

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم 

 24133برلم       21111112 دمحم خٌرى امام اسماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ :

عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  -  492

وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مجتمعٌن 

دٌن وكذلن مكفوله لكل من عضو مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / او منفر

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم 

 24133برلم       21111112ن . ، تارٌخ : دمحم خٌرى امام اسماعٌل مجتمعٌ

عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  السٌد / عائشة ابراهٌم حسن بحٌص  -  493

تمعٌن وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم فكرى امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم خٌرى امام اسماعٌل عامر مج

او منفردٌن وكذلن مكفوله لكل من عضو مجلس االدارة السٌد / عبدالرحمن دمحم فكرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / 

عمرو دمحم خٌرى امام اسماعٌل وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم دمحم امام اسماعٌل عامر وعضو مجلس االدارة السٌد / ابراهٌم 

 24133برلم       21111112سماعٌل مجتمعٌن . ، تارٌخ : دمحم خٌرى امام ا

برلم       21111112دمحم احمد رضوان صٌوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركة ، تارٌخ :  -  494

41312 

برلم       21111112محمود احمد رضوان صٌوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركة ، تارٌخ :  -  495

41312 

برلم       21111112طارق اسماعٌل عثمان اٌوب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركة ، تارٌخ :  -  496

41312 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21111112دمحم احمد رضوان صٌوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركة ، تارٌخ :  -  493

41312 

برلم       21111112وان صٌوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركة ، تارٌخ : محمود احمد رض -  499

41312 

برلم       21111112طارق اسماعٌل عثمان اٌوب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركة ، تارٌخ :  -  491

41312 

 -خروجه من الشركة بعد استالم كافة حموله و مستحماته  دمحم احمد رضوان صٌوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  411

 41312برلم       21111112انضمام شرٌن موصى لاصر بوالٌة والده مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة ، تارٌخ : 

 -محمود احمد رضوان صٌوح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه من الشركة بعد استالم كافة حموله و مستحماته  -  411

 41312برلم       21111112انضمام شرٌن موصى لاصر بوالٌة والده مذكور اسمه بعمد تعدٌل الشركة ، تارٌخ : 

 -طارق اسماعٌل عثمان اٌوب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروجه من الشركة بعد استالم كافة حموله و مستحماته  -  412

 41312برلم       21111112بعمد تعدٌل الشركة ، تارٌخ : انضمام شرٌن موصى لاصر بوالٌة والده مذكور اسمه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة  -  413

 31213م   برل    21111112، تارٌخ :  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة  -  414

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة  -  415

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة  -  416

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة  عزٌزه دمحم دمحم زلط  شركة -  413

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة  -  419

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاة  -  411

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاة  -  511

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاة  -  511

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاة  -  512

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاة  -  513

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1اب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاة حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌ -  514

برلم       21111112، تارٌخ :  1امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة  -  515

31213 

برلم       21111112، تارٌخ :  1امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة  -  516

31213 

برلم       21111112، تارٌخ :  1امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة  -  513

31213 

برلم       21111112، تارٌخ :  1سٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة امٌره سمٌر امٌن ال -  519

31213 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21111112، تارٌخ :  1امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة  -  511

31213 

برلم       21111112، تارٌخ :  1شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة   -  511

31213 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاة  -  511

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1اسالم دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاة  -  512

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاة  -  513

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاة  -  514

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1 صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاة اسالم دمحم -  515

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاة  -  516

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1خروجه للوفاة  تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم -  513

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1تامر دمحم صالح احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة  -  519

 31213  برلم     21111112، تارٌخ :  1تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة  -  511

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة  -  521

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1تامر دمحم صالح احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة  -  521

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1سٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه للوفاة تامر دمحم صالح احمد  توصٌة ب -  522

،  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  523

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها عزٌزه دمحم دمحم زلط  شركة تضامن   -  524

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  525

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1ٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها عز -  526

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  523

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  529

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1افة حمولها ومستحماتها حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع استالم ك -  521

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  531

 31213برلم       21111112تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  1ر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  531

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  532

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  533

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  534

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها  -  535

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1ستحماتها وم

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها  -  536

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1ومستحماتها 

امن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  533

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1ومستحماتها 

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها  -  539

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1ومستحماتها 

مٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ا -  531

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1ومستحماتها 

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها  -  541

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1تها ومستحما

،  1اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  541

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1ركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها اسالم دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الش -  542

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  543

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1ٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بس -  544

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1اسالم دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  545

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  546

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  543

 31213برلم       21111112خ : تارٌ

،  1تامر دمحم صالح احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  549

 31213برلم       21111112تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  1كافة حمولها ومستحماتها تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم  -  541

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  551

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  تامر دمحم صالح احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  551

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع استالم كافة حمولها ومستحماتها  -  552

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

، تارٌخ  1 زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها عزٌزه دمحم دمحم -  553

 31213برلم       21111112: 

، تارٌخ  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها  -  554

 31213  برلم     21111112: 

، تارٌخ  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها  -  555

 31213برلم       21111112: 

، تارٌخ  1 عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها -  556

 31213برلم       21111112: 

، تارٌخ  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها  -  553

 31213برلم       21111112: 

، تارٌخ  1اسالم كافة حمولها ومستحماتها  عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع -  559

 31213برلم       21111112: 

،  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها  -  551

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1من  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  شركة تضا -  561

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها  -  561

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها  -  562

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها  -  563

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1ا حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماته -  564

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها  -  565

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1ومستحماتها 

خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم  -  566

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها  -  563

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1ومستحماتها 

امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها امٌره سمٌر  -  569

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1ومستحماتها 

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها  -  561

 31213برلم       21111112خ : ، تارٌ 1

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها  -  531

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1ومستحماتها 

،  1مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة  -  531

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1اسالم دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها  -  532

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1ٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مد -  533

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها  -  534

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها  اسالم -  535

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها  -  536

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها  -  533

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1ومستحماتها تامر دمحم صالح احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها  -  539

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها  -  531

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1ن الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها م -  591

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1تامر دمحم صالح احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها  -  591

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1ٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجها من الشركة مع اسالم كافة حمولها ومستحماتها تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بس -  592

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

، تارٌخ :  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  593

 31213برلم       21111112

، تارٌخ :  1زٌزه دمحم دمحم زلط  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته ع -  594

 31213برلم       21111112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  595

 31213برلم       21111112

، تارٌخ :  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  596

 31213برلم       21111112

، تارٌخ :  1ماته عزٌزه دمحم دمحم زلط  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستح -  593

 31213برلم       21111112

، تارٌخ :  1عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  599

 31213برلم       21111112

،  1شركة مع استالم كافة حموله ومستحماته حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من ال -  591

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  511

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة -  511

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  512

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  513

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

،  1حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  514

 31213برلم       21111112تارٌخ : 

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  515

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1

من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه  -  516

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  513

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1

الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  امٌره سمٌر امٌن السٌد -  519

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  511

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  611

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1

، تارٌخ  1وله ومستحماته اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حم -  611

 31213برلم       21111112: 

، تارٌخ  1اسالم دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  612

 31213برلم       21111112: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ  1من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه  -  613

 31213برلم       21111112: 

، تارٌخ  1اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  614

 31213برلم       21111112: 

، تارٌخ  1امن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته اسالم دمحم صالح احمد  شركة تض -  615

 31213برلم       21111112: 

، تارٌخ  1اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  616

 31213برلم       21111112: 

، تارٌخ  1مر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته تا -  613

 31213برلم       21111112: 

، تارٌخ  1تامر دمحم صالح احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  619

 31213برلم       21111112: 

، تارٌخ  1تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  611

 31213برلم       21111112: 

، تارٌخ  1ماته تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستح -  611

 31213برلم       21111112: 

، تارٌخ  1تامر دمحم صالح احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حموله ومستحماته  -  611

 31213برلم       21111112: 

، تارٌخ  1ع استالم كافة حموله ومستحماته تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة م -  612

 31213برلم       21111112: 

عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  -  613

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة 

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

دهم دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن لصر بوالٌة ج -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

عزٌزه دمحم دمحم زلط  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  -  614

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة 

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

دهم دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن لصر بوالٌة ج -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

 

عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  -  615

ة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشرك

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

جدهم  دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن لصر بوالٌة -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  -  616

كة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشر

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة جدهم دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن لصر بوالٌ -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

عزٌزه دمحم دمحم زلط  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  -  613

كة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشر

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

ة جدهم دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن لصر بوالٌ -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

 

عزٌزه دمحم دمحم زلط  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  -  619

شركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض ال

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

ٌة جدهم دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن لصر بوال -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد  -  611

ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك 

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

صر بوالٌة جدهم دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن ل -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد  -  621

حمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لت

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

ٌٌن لصر بوالٌة جدهم دخول أثنٌن شركاء موص -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد  -  621

دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان 

ك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى الشركة وضمن اؼراضها والح

دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن لصر بوالٌة جدهم  -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد  -  622

دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان 

ا والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى الشركة وضمن اؼراضه

دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن لصر بوالٌة جدهم  -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213رلم   ب    21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد  -  623

دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان 

ؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى الشركة وضمن ا

دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن لصر بوالٌة جدهم  -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد  -  624

دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان 

وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى الشركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن لصر بوالٌة جدهم  -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم  -  625

عبدالمجٌد دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى 

ان الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه تصدر بعنو

دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن لصر  -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1عنهم فى التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112تارٌخ : ،  1بوالٌة جدهم مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم  -  626

عبدالمجٌد دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى 

تصدر بعنوان الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه 

دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن لصر  -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1عنهم فى التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1عدٌل بوالٌة جدهم مذكور أسمائهم بعمد الت

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم  -  623

عمال التى عبدالمجٌد دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون اال

تصدر بعنوان الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه 

دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن لصر  -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1عنهم فى التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1م بعمد التعدٌل بوالٌة جدهم مذكور أسمائه

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم  -  629

ن تكون االعمال التى عبدالمجٌد دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ا

تصدر بعنوان الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه 

دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن لصر  -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1عنهم فى التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1كور أسمائهم بعمد التعدٌل بوالٌة جدهم مذ

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم  -  621

كة بشرط ان تكون االعمال التى عبدالمجٌد دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشر

تصدر بعنوان الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه 

دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن لصر  -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1عنهم فى التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1ة جدهم مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل بوالٌ

امٌره سمٌر امٌن السٌد الصباغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم  -  631

ك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى عبدالمجٌد دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتحمٌ

تصدر بعنوان الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه 

لصر  دخول أثنٌن شركاء موصٌٌن -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1عنهم فى التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1بوالٌة جدهم مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  -  631

مٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لتح

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

ٌن لصر بوالٌة جدهم دخول أثنٌن شركاء موصٌ -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

اسالم دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  -  632

حمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات لت

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

ٌٌن لصر بوالٌة جدهم دخول أثنٌن شركاء موص -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  -  633

لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطات 

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

وصٌٌن لصر بوالٌة جدهم دخول أثنٌن شركاء م -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  -  634

ت لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلطا

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

موصٌٌن لصر بوالٌة جدهم  دخول أثنٌن شركاء -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

اسالم دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  -  635

ات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والسلط

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

ء موصٌٌن لصر بوالٌة جدهم دخول أثنٌن شركا -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

اسالم دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  -  636

لطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات والس

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

كاء موصٌٌن لصر بوالٌة جدهم دخول أثنٌن شر -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد  -  633

سلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات وال

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

ركاء موصٌٌن لصر بوالٌة جدهم دخول أثنٌن ش -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

تامر دمحم صالح احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  -  639

سلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات وال

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

ركاء موصٌٌن لصر بوالٌة جدهم دخول أثنٌن ش -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

 

تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد  -  631

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات و

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

شركاء موصٌٌن لصر بوالٌة جدهم  دخول أثنٌن -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد  -  641

والسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات 

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

ن شركاء موصٌٌن لصر بوالٌة جدهم دخول أثنٌ -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تامر دمحم صالح احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد دٌاب  -  641

والسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌات 

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

ن شركاء موصٌٌن لصر بوالٌة جدهم دخول أثنٌ -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

 

تامر دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح/ للسٌد /حمدي دمحم عبدالمجٌد  -  642

ت والسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر بعنوان دٌاب الشرٌن المتضامن منفردا وله جمٌع الصالحٌا

الشركة وضمن اؼراضها والحك فى تفوٌض من ٌشاء فى التعامل باسم الشركه والتعامل مع البنون والتولٌع نٌابه عنهم فى 

نٌن شركاء موصٌٌن لصر بوالٌة جدهم دخول أث -دخول ثالث شركاء موصٌٌن مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل  - 1التعامالت البنكٌه 

 31213برلم       21111112، تارٌخ :  1مذكور أسمائهم بعمد التعدٌل 

،  1احمد حامد احمد االمبابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  -  643

 21253برلم       21111113تارٌخ : 

، تارٌخ :  1االمبابً  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن  دمحم أحمد حامد -  644

 21253برلم       21111113

احمد حامد احمد االمبابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للطرؾ االول السٌد/ احمد  -  645

مس السٌد / دمحم احمد حامد االمبابى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن حك حامد احمد االمبابى والطرؾ الخا

التولٌع علً البنون والرهن وااللتراض والتعامل معهما وحك عمد المروض والرهون والسلفٌات وبٌع ورهن اصول الشركه وشراء 

،  1عمارى والالم المرور على ان ٌكون ذلن باسم الشركه ولصالحها وبٌع العمارات والمنموالت والسٌارات وتسجٌلها امام الشهر ال

 21253برلم       21111113تارٌخ : 

دمحم أحمد حامد االمبابً  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل بند االداره والتولٌع لتصبح للطرؾ االول السٌد/ احمد حامد احمد  -  646

مد االمبابى مجتمعٌن او منفردٌن ولهما اٌضا مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع علً االمبابى والطرؾ الخامس السٌد / دمحم احمد حا

البنون والرهن وااللتراض والتعامل معهما وحك عمد المروض والرهون والسلفٌات وبٌع ورهن اصول الشركه وشراء وبٌع 

، تارٌخ  1ان ٌكون ذلن باسم الشركه ولصالحها  العمارات والمنموالت والسٌارات وتسجٌلها امام الشهر العمارى والالم المرور على

 21253برلم       21111113: 

خورخٌه تورٌس كلمٌنتى  شركة مساهمة  عضو منتدب  مدٌر عام بدال من السٌد / عادل عبدالعزٌز ابوالعزم ، تارٌخ :  -  643

 53513برلم       21111113

تعدٌل ادارة الشركة لتصبح  -ٌن متضامن  انضمام كشرٌكة متضامنه هٌام ابو السعود عبدالحمٌد  شركة تضامن  شر -  649

للشرٌكٌن المتضامنٌن / هٌام ابوالسعود عبالحمٌد وجمال الدٌن محمود حنفى مجتمعٌن او منفردٌن وللسٌد/ جمال الدٌن محمود حنفى 

بض والصندوق االجتماعى وتمثٌل الشركة منفردا وله الحك فى التعامل مع البنون وذلن فى الرهن او االلتراض او االٌداع والم

امامهما فى كافة التعامالت وكذلن التعامالت وكذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ، تارٌخ : 

 23352برلم       21111114

عدٌل ادارة الشركة لتصبح ت -هٌام ابو السعود عبدالحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام كشرٌكة متضامنه  -  641

للشرٌكٌن المتضامنٌن / هٌام ابوالسعود عبالحمٌد وجمال الدٌن محمود حنفى مجتمعٌن او منفردٌن وللسٌد/ جمال الدٌن محمود حنفى 

منفردا وله الحك فى التعامل مع البنون وذلن فى الرهن او االلتراض او االٌداع والمبض والصندوق االجتماعى وتمثٌل الشركة 

امامهما فى كافة التعامالت وكذلن التعامالت وكذلن تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ، تارٌخ : 

 23352برلم       21111114

مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن  -  651

وطاهر وحٌد عبدالرحمن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن من فتح الحسابات بالبنون وبٌع وشراء اصول الشركة والمرض والرهن 

الحك فى الصلح وااللرار واالبراء فى كافة الدعاوى والمضاٌا التى ترفع من الشركة او  واٌجار المحالت التجارٌة كما لهما منفردٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

علٌها وكافة اتلمطالبات والمستحمات والشٌكات والمستندات االذنٌة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل المحامٌن فى كل او بعض 

 59531برلم       21111114ماذكر ، تارٌخ : 

عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن  مدحت وحٌد -  651

وطاهر وحٌد عبدالرحمن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن من فتح الحسابات بالبنون وبٌع وشراء اصول الشركة والمرض والرهن 

اللرار واالبراء فى كافة الدعاوى والمضاٌا التى ترفع من الشركة او واٌجار المحالت التجارٌة كما لهما منفردٌن الحك فى الصلح وا

علٌها وكافة اتلمطالبات والمستحمات والشٌكات والمستندات االذنٌة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل المحامٌن فى كل او بعض 

 59531برلم       21111114ماذكر ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم   -  652

وطاهر وحٌد عبدالرحمن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن من فتح الحسابات بالبنون وبٌع وشراء اصول الشركة والمرض والرهن 

فى كافة الدعاوى والمضاٌا التى ترفع من الشركة او واٌجار المحالت التجارٌة كما لهما منفردٌن الحك فى الصلح وااللرار واالبراء 

علٌها وكافة اتلمطالبات والمستحمات والشٌكات والمستندات االذنٌة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل المحامٌن فى كل او بعض 

 59531برلم       21111114ماذكر ، تارٌخ : 

و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن  مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر -  653

وطاهر وحٌد عبدالرحمن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن من فتح الحسابات بالبنون وبٌع وشراء اصول الشركة والمرض والرهن 

المضاٌا التى ترفع من الشركة او واٌجار المحالت التجارٌة كما لهما منفردٌن الحك فى الصلح وااللرار واالبراء فى كافة الدعاوى و

علٌها وكافة اتلمطالبات والمستحمات والشٌكات والمستندات االذنٌة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل المحامٌن فى كل او بعض 

 59531برلم       21111114ماذكر ، تارٌخ : 

الدارة والتولٌع لتصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل ا -  654

وطاهر وحٌد عبدالرحمن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن من فتح الحسابات بالبنون وبٌع وشراء اصول الشركة والمرض والرهن 

ع من الشركة او واٌجار المحالت التجارٌة كما لهما منفردٌن الحك فى الصلح وااللرار واالبراء فى كافة الدعاوى والمضاٌا التى ترف

علٌها وكافة اتلمطالبات والمستحمات والشٌكات والمستندات االذنٌة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل المحامٌن فى كل او بعض 

 59531برلم       21111114ماذكر ، تارٌخ : 

تصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع ل -  655

وطاهر وحٌد عبدالرحمن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن من فتح الحسابات بالبنون وبٌع وشراء اصول الشركة والمرض والرهن 

واٌجار المحالت التجارٌة كما لهما منفردٌن الحك فى الصلح وااللرار واالبراء فى كافة الدعاوى والمضاٌا التى ترفع من الشركة او 

ٌها وكافة اتلمطالبات والمستحمات والشٌكات والمستندات االذنٌة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل المحامٌن فى كل او بعض عل

 59531برلم       21111114ماذكر ، تارٌخ : 

عبدالرحمن  مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / مدحت وحٌد -  656

وطاهر وحٌد عبدالرحمن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن من فتح الحسابات بالبنون وبٌع وشراء اصول الشركة والمرض والرهن 

واٌجار المحالت التجارٌة كما لهما منفردٌن الحك فى الصلح وااللرار واالبراء فى كافة الدعاوى والمضاٌا التى ترفع من الشركة او 

لبات والمستحمات والشٌكات والمستندات االذنٌة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل المحامٌن فى كل او بعض علٌها وكافة اتلمطا

 59531برلم       21111114ماذكر ، تارٌخ : 

مدحت وحٌد عبدالرحمن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / مدحت وحٌد عبدالرحمن  -  653

وحٌد عبدالرحمن مجتمعٌن او منفردٌن وذلن من فتح الحسابات بالبنون وبٌع وشراء اصول الشركة والمرض والرهن وطاهر 

واٌجار المحالت التجارٌة كما لهما منفردٌن الحك فى الصلح وااللرار واالبراء فى كافة الدعاوى والمضاٌا التى ترفع من الشركة او 

الشٌكات والمستندات االذنٌة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك توكٌل المحامٌن فى كل او بعض علٌها وكافة اتلمطالبات والمستحمات و

 59531برلم       21111114ماذكر ، تارٌخ : 

وائل عبدالهادى عبدالؽنى الحسٌنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع للطرؾ االول والتعامل مع  -  659

والؽٌر حكومٌة االخري علً ان تكون التصرفات باسم الشركة ولصالحها والتعامل مع البنون واصدار الشٌكات  الجهات الحكومٌة

    21111114والتولٌع علٌها وال ٌجوز عرض الشركة للرهن او للبٌع االبعد موافمة االؼلبٌة من الشركاء علً االلل ، تارٌخ : 

 36691برلم   
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م العٌوطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد / عمر عبد المحسن دمحم عنانى رئٌس دمحم صالح الدٌن ابراهٌ -  651

مجلس ادارة والعضو المنتدب فى الصالحٌات االتٌه تمثٌل الشركه والتولٌع عنها منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر 

المالٌه البنكٌه بما فى ذلن التولٌع على عمود المرض والرهن الحكومٌه والخزائن الحكومٌه وامام البنون وعلى كافه المعامالت 

والتسهٌالت االئتمانٌه وفتح الحسابات الجارٌه واؼاللها وربط الودائع والؽائهاوالسحب واالٌداع وتولٌع على الشٌكات واومر 

 3121برلم       21111114الصرؾ والتحوٌالت بدون اٌه حدود لصوى والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه ، تارٌخ : 

عمر عبد المحسن دمحم عنانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض السٌد / عمر عبد المحسن دمحم عنانى رئٌس  -  661

مجلس ادارة والعضو المنتدب فى الصالحٌات االتٌه تمثٌل الشركه والتولٌع عنها منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر 

ئن الحكومٌه وامام البنون وعلى كافه المعامالت المالٌه البنكٌه بما فى ذلن التولٌع على عمود المرض والرهن الحكومٌه والخزا

والتسهٌالت االئتمانٌه وفتح الحسابات الجارٌه واؼاللها وربط الودائع والؽائهاوالسحب واالٌداع وتولٌع على الشٌكات واومر 

 3121برلم       21111114تولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه ، تارٌخ : الصرؾ والتحوٌالت بدون اٌه حدود لصوى وال

محسن دمحم السٌد العٌوطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد / عمر عبد المحسن دمحم عنانى رئٌس مجلس  -  661

جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  ادارة والعضو المنتدب فى الصالحٌات االتٌه تمثٌل الشركه والتولٌع عنها منفردا امام

والخزائن الحكومٌه وامام البنون وعلى كافه المعامالت المالٌه البنكٌه بما فى ذلن التولٌع على عمود المرض والرهن والتسهٌالت 

مر الصرؾ االئتمانٌه وفتح الحسابات الجارٌه واؼاللها وربط الودائع والؽائهاوالسحب واالٌداع وتولٌع على الشٌكات واو

 3121برلم       21111114والتحوٌالت بدون اٌه حدود لصوى والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه ، تارٌخ : 

عمرو دمحم راضى عبد اللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد / عمر عبد المحسن دمحم عنانى رئٌس  -  662

التٌه تمثٌل الشركه والتولٌع عنها منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر مجلس ادارة والعضو المنتدب فى الصالحٌات ا

الحكومٌه والخزائن الحكومٌه وامام البنون وعلى كافه المعامالت المالٌه البنكٌه بما فى ذلن التولٌع على عمود المرض والرهن 

لؽائهاوالسحب واالٌداع وتولٌع على الشٌكات واومر والتسهٌالت االئتمانٌه وفتح الحسابات الجارٌه واؼاللها وربط الودائع وا

 3121برلم       21111114الصرؾ والتحوٌالت بدون اٌه حدود لصوى والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه ، تارٌخ : 

مجلس اسامه كامل عرابى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تفوٌض السٌد / عمر عبد المحسن دمحم عنانى رئٌس  -  663

ادارة والعضو المنتدب فى الصالحٌات االتٌه تمثٌل الشركه والتولٌع عنها منفردا امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه 

والخزائن الحكومٌه وامام البنون وعلى كافه المعامالت المالٌه البنكٌه بما فى ذلن التولٌع على عمود المرض والرهن والتسهٌالت 

لحسابات الجارٌه واؼاللها وربط الودائع والؽائهاوالسحب واالٌداع وتولٌع على الشٌكات واومر الصرؾ االئتمانٌه وفتح ا

 3121برلم       21111114والتحوٌالت بدون اٌه حدود لصوى والتولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه ، تارٌخ : 

ارة  والنهائٌه الٌا من اصول الشركه الثابته والمنموله دمحم صالح الدٌن ابراهٌم العٌوطى  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  664

والسٌارات وعمود الشراء والتؤجٌر للعمارات والمحالت امام كافه الجهات بما فى ذلن التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك 

م جمٌع المحاكم المصرٌه وكافه وحك االلتراض والرهن من البنون منفردا وله الحك فى الصلح والتصالح فى جمٌع المضاٌا اما

محسن دمحم السٌد العٌوطى  -دمحم صالح الدٌن ابراهٌم العٌوطى  -اسامه كامل عرابى دمحم  -الهٌئات المضائٌه واالدارٌه تفوٌض اى 

 3121برلم       21111114فى التولٌع منفردٌن وعلى كافه  المعامالت المالٌه البنكٌه ، تارٌخ : 

محسن دمحم عنانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والنهائٌه الٌا من اصول الشركه الثابته والمنموله عمر عبد ال -  665

والسٌارات وعمود الشراء والتؤجٌر للعمارات والمحالت امام كافه الجهات بما فى ذلن التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك 

الحك فى الصلح والتصالح فى جمٌع المضاٌا امام جمٌع المحاكم المصرٌه وكافه وحك االلتراض والرهن من البنون منفردا وله 

محسن دمحم السٌد العٌوطى  -دمحم صالح الدٌن ابراهٌم العٌوطى  -اسامه كامل عرابى دمحم  -الهٌئات المضائٌه واالدارٌه تفوٌض اى 

 3121برلم       21111114 فى التولٌع منفردٌن وعلى كافه  المعامالت المالٌه البنكٌه ، تارٌخ :

محسن دمحم السٌد العٌوطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والنهائٌه الٌا من اصول الشركه الثابته والمنموله والسٌارات  -  666

ك وعمود الشراء والتؤجٌر للعمارات والمحالت امام كافه الجهات بما فى ذلن التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك وح

االلتراض والرهن من البنون منفردا وله الحك فى الصلح والتصالح فى جمٌع المضاٌا امام جمٌع المحاكم المصرٌه وكافه الهٌئات 

محسن دمحم السٌد العٌوطى فى التولٌع  -دمحم صالح الدٌن ابراهٌم العٌوطى  -اسامه كامل عرابى دمحم  -المضائٌه واالدارٌه تفوٌض اى 

 3121برلم       21111114فه  المعامالت المالٌه البنكٌه ، تارٌخ : منفردٌن وعلى كا

عمرو دمحم راضى عبد اللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والنهائٌه الٌا من اصول الشركه الثابته والمنموله  -  663

ولٌع امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك والسٌارات وعمود الشراء والتؤجٌر للعمارات والمحالت امام كافه الجهات بما فى ذلن الت
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وحك االلتراض والرهن من البنون منفردا وله الحك فى الصلح والتصالح فى جمٌع المضاٌا امام جمٌع المحاكم المصرٌه وكافه 

السٌد العٌوطى  محسن دمحم -دمحم صالح الدٌن ابراهٌم العٌوطى  -اسامه كامل عرابى دمحم  -الهٌئات المضائٌه واالدارٌه تفوٌض اى 

 3121برلم       21111114فى التولٌع منفردٌن وعلى كافه  المعامالت المالٌه البنكٌه ، تارٌخ : 

اسامه كامل عرابى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والنهائٌه الٌا من اصول الشركه الثابته والمنموله والسٌارات  -  669

محالت امام كافه الجهات بما فى ذلن التولٌع امام مصلحه الشهر العمارى والتوثٌك وحك وعمود الشراء والتؤجٌر للعمارات وال

االلتراض والرهن من البنون منفردا وله الحك فى الصلح والتصالح فى جمٌع المضاٌا امام جمٌع المحاكم المصرٌه وكافه الهٌئات 

محسن دمحم السٌد العٌوطى فى التولٌع  -الح الدٌن ابراهٌم العٌوطى دمحم ص -اسامه كامل عرابى دمحم  -المضائٌه واالدارٌه تفوٌض اى 

 3121برلم       21111114منفردٌن وعلى كافه  المعامالت المالٌه البنكٌه ، تارٌخ : 

دمحم صالح الدٌن ابراهٌم العٌوطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بما فى ذلن التولٌع على عمود المرض والرهن  -  661

سهٌالت االئتمانٌه وفتح الحسابات الجارٌه واؼاللها وربط الودائع والؽائهاوالسحب واالٌداع وتولٌع على الشٌكات واومر والت

 3121برلم       21111114الصرؾ والتحوٌالت بدون اٌه حدود لصوى ، تارٌخ : 

التولٌع على عمود المرض والرهن عمر عبد المحسن دمحم عنانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  بما فى ذلن  -  631

والتسهٌالت االئتمانٌه وفتح الحسابات الجارٌه واؼاللها وربط الودائع والؽائهاوالسحب واالٌداع وتولٌع على الشٌكات واومر 

 3121برلم       21111114الصرؾ والتحوٌالت بدون اٌه حدود لصوى ، تارٌخ : 

مة  عضو مجلس ادارة  بما فى ذلن التولٌع على عمود المرض والرهن والتسهٌالت محسن دمحم السٌد العٌوطى  شركة مساه -  631

االئتمانٌه وفتح الحسابات الجارٌه واؼاللها وربط الودائع والؽائهاوالسحب واالٌداع وتولٌع على الشٌكات واومر الصرؾ 

 3121برلم       21111114والتحوٌالت بدون اٌه حدود لصوى ، تارٌخ : 

و دمحم راضى عبد اللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بما فى ذلن التولٌع على عمود المرض والرهن عمر -  632

والتسهٌالت االئتمانٌه وفتح الحسابات الجارٌه واؼاللها وربط الودائع والؽائهاوالسحب واالٌداع وتولٌع على الشٌكات واومر 

 3121برلم       21111114الصرؾ والتحوٌالت بدون اٌه حدود لصوى ، تارٌخ : 

اسامه كامل عرابى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بما فى ذلن التولٌع على عمود المرض والرهن والتسهٌالت  -  633

االئتمانٌه وفتح الحسابات الجارٌه واؼاللها وربط الودائع والؽائهاوالسحب واالٌداع وتولٌع على الشٌكات واومر الصرؾ 

 3121برلم       21111114دون اٌه حدود لصوى ، تارٌخ : والتحوٌالت ب

دمحم صالح الدٌن ابراهٌم العٌوطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن المصرؾ المتحد ، تارٌخ :  -  634

 3121برلم       21111114

    21111114ؾ المتحد ، تارٌخ : عمر عبد المحسن دمحم عنانى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثال عن المصر -  635

 3121برلم   

    21111114محسن دمحم السٌد العٌوطى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن المصرؾ المتحد ، تارٌخ :  -  636

 3121برلم   

    21111114 عمرو دمحم راضى عبد اللطٌؾ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن المصرؾ المتحد ، تارٌخ : -  633

 3121برلم   

برلم       21111114اسامه كامل عرابى دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن المصرؾ المتحد ، تارٌخ :  -  639

3121 

،  1احمد دمحم عصمت عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  631

 91424برلم       21111114تارٌخ : 

،  1احمد دمحم عصمت عوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  691

 91424برلم       21111114تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  1دمحم عبد الناصر بٌومً دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  691

 91424برلم       21111114تارٌخ : 

،  1الم كافة حمولة ومستحماته دمحم عبد الناصر بٌومً دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع است -  692

 91424برلم       21111114تارٌخ : 

، تارٌخ  1دمحم فٌصل احمد فرؼل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  693

 91424برلم       21111114: 

، تارٌخ  1تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته دمحم فٌصل احمد فرؼل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  694

 91424برلم       21111114: 

،  1احمد دمحم عصمت عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  695

 91424برلم       21111114تارٌخ : 

،  1ٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته احمد دمحم عصمت عوض  توص -  696

 91424برلم       21111114تارٌخ : 

،  1دمحم عبد الناصر بٌومً دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  693

 91424برلم       21111114تارٌخ : 

،  1دمحم عبد الناصر بٌومً دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  699

 91424برلم       21111114تارٌخ : 

تارٌخ ،  1دمحم فٌصل احمد فرؼل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  691

 91424برلم       21111114: 

، تارٌخ  1دمحم فٌصل احمد فرؼل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  611

 91424برلم       21111114: 

تعدٌل بند   -عمد التعدٌل احمد دمحم عصمت عوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌكه موصٌة مذكور اسمها ب -  611

االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم فٌصل احمد منفردا وله فً سبٌل ذلن جمٌع الصالحٌات والسلطات التً تمكنة من ادارة الشركة 

وحسن سٌر العمل بها وله الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ سحبا واٌداعا وله حك فتح وؼلك الحسابات واستصدار 

هادات وخطابات الضمان وله الحك فً شراء وبٌع السٌارات بؤسم الشركة ولصالحها وله الحك فً بٌع وشراء العمارات ش

 91424برلم       21111114، تارٌخ :  1واالراضً التً تكون مملوكة للشركة 

 

تعدٌل بند   -بعمد التعدٌل  احمد دمحم عصمت عوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌكه موصٌة مذكور اسمها -  612

االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم فٌصل احمد منفردا وله فً سبٌل ذلن جمٌع الصالحٌات والسلطات التً تمكنة من ادارة الشركة 

 وحسن سٌر العمل بها وله الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ سحبا واٌداعا وله حك فتح وؼلك الحسابات واستصدار

شهادات وخطابات الضمان وله الحك فً شراء وبٌع السٌارات بؤسم الشركة ولصالحها وله الحك فً بٌع وشراء العمارات 

 91424برلم       21111114، تارٌخ :  1واالراضً التً تكون مملوكة للشركة 

تعدٌل بند   -ور اسمها بعمد التعدٌل دمحم عبد الناصر بٌومً دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  دخول شرٌكه موصٌة مذك -  613

االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم فٌصل احمد منفردا وله فً سبٌل ذلن جمٌع الصالحٌات والسلطات التً تمكنة من ادارة الشركة 

واستصدار وحسن سٌر العمل بها وله الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ سحبا واٌداعا وله حك فتح وؼلك الحسابات 

شهادات وخطابات الضمان وله الحك فً شراء وبٌع السٌارات بؤسم الشركة ولصالحها وله الحك فً بٌع وشراء العمارات 

 91424برلم       21111114، تارٌخ :  1واالراضً التً تكون مملوكة للشركة 

تعدٌل بند   -موصٌة مذكور اسمها بعمد التعدٌل دمحم عبد الناصر بٌومً دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  دخول شرٌكه  -  614

االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم فٌصل احمد منفردا وله فً سبٌل ذلن جمٌع الصالحٌات والسلطات التً تمكنة من ادارة الشركة 

الحسابات واستصدار وحسن سٌر العمل بها وله الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ سحبا واٌداعا وله حك فتح وؼلك 
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شهادات وخطابات الضمان وله الحك فً شراء وبٌع السٌارات بؤسم الشركة ولصالحها وله الحك فً بٌع وشراء العمارات 

 91424برلم       21111114، تارٌخ :  1واالراضً التً تكون مملوكة للشركة 

تعدٌل بند   -موصٌة مذكور اسمها بعمد التعدٌل  دمحم فٌصل احمد فرؼل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌكه -  615

االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم فٌصل احمد منفردا وله فً سبٌل ذلن جمٌع الصالحٌات والسلطات التً تمكنة من ادارة الشركة 

الحسابات واستصدار  وحسن سٌر العمل بها وله الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ سحبا واٌداعا وله حك فتح وؼلك

شهادات وخطابات الضمان وله الحك فً شراء وبٌع السٌارات بؤسم الشركة ولصالحها وله الحك فً بٌع وشراء العمارات 

 91424برلم       21111114، تارٌخ :  1واالراضً التً تكون مملوكة للشركة 

تعدٌل بند   -كه موصٌة مذكور اسمها بعمد التعدٌل دمحم فٌصل احمد فرؼل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول شرٌ -  616

االدارة والتولٌع لتصبح للسٌد / دمحم فٌصل احمد منفردا وله فً سبٌل ذلن جمٌع الصالحٌات والسلطات التً تمكنة من ادارة الشركة 

لك الحسابات واستصدار وحسن سٌر العمل بها وله الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ سحبا واٌداعا وله حك فتح وؼ

شهادات وخطابات الضمان وله الحك فً شراء وبٌع السٌارات بؤسم الشركة ولصالحها وله الحك فً بٌع وشراء العمارات 

 91424برلم       21111114، تارٌخ :  1واالراضً التً تكون مملوكة للشركة 

    21111113، تارٌخ :  1جدٌد مدة المجلس ثالث سنوات سمٌر سمان انطون سمان  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ت -  613

 16533برلم   

فٌلٌب جبرائٌل ٌوسؾ معرى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تم تعدٌل صفته لٌصبح / نائب رئٌس  -  619

 19123برلم       21111119مجلس االداره والعضو المنتدب بذات صالحٌاته ، تارٌخ : 

حازم شولى ٌسن دمحم الزفراؾ  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اضافة اسم السٌد / شرٌؾ احمد مجدى عبدهللا  -  611

شاهٌن الفراد الفئه ) أ ( بصالحٌات التولٌع بدال  من السٌدة / رانٌا محمود صالح الدٌن عفٌفى واضافة اسم السٌد/ احمد عمر احمد 

ت التولٌع بدال  من السٌد / دمحم كمال حمزة مع بماء كافة الصالحٌات الوارده بالسجل كما هى دون خلؾ الفراد الفئه ) ب ( بصالحٌا

 65911برلم       21111119اى تؽٌرات ، تارٌخ : 

حازم شولى ٌسن دمحم الزفراؾ  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اضافة اسم السٌد / شرٌؾ احمد مجدى عبدهللا  -  311

راد الفئه ) أ ( بصالحٌات التولٌع بدال  من السٌدة / رانٌا محمود صالح الدٌن عفٌفى واضافة اسم السٌد/ احمد عمر احمد شاهٌن الف

خلؾ الفراد الفئه ) ب ( بصالحٌات التولٌع بدال  من السٌد / دمحم كمال حمزة مع بماء كافة الصالحٌات الوارده بالسجل كما هى دون 

 65911برلم       21111119اى تؽٌرات ، تارٌخ : 

رٌاض محً رٌاض علً البدري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / رٌاض محً  -  311

 31114برلم       21111119رٌاض علً البدري  والسٌد / سمٌر محمود عبد الحمٌد مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

منشاوى ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله خالد دمحم الصادق  -  312

 92164برلم       21111111ومستحماته ، تارٌخ : 

مصطفى حسن طه دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  313

 92164برلم       21111111

خالد دمحم الصادق منشاوى ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم  -  314

    21111111تعدٌل بتدا االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ، تارٌخ : 

 92164برلم   

حسن طه دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه الى الشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بتدا  مصطفى -  315

برلم       21111111االداره والتولٌع لتصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ، تارٌخ : 

92164 

 24611برلم       21111111مساهمة  عضو منتدب  للفروع ، تارٌخ :  تعٌٌن السٌد/ باسم كمال كامل جرس  شركة -  316

    21111111، تارٌخ :  1دمحم حمدى دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمامه للشركة كشرٌن متضامن  -  313

 66261برلم   
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برلم       21111111، تارٌخ :  1انور حنفى انور جاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمامه للشركة كشرٌن متضامن  -  319

66261 

برلم       21111111، تارٌخ :  1محمود دمحم محمود دردٌر  شركة تضامن  تحمٌل  انضمامه للشركة كشرٌن متضامن  -  311

66261 

، تارٌخ  1راهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته دمحم حمدى دمحم اب -  311

 66261برلم       21111111: 

، تارٌخ :  1انور حنفى انور جاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  311

 66261برلم       21111111

، تارٌخ :  1محمود دمحم محمود دردٌر  شركة تضامن  تحمٌل  تم تخارجه من الشركة مع استالم كافة حمولة ومستحماته  -  312

 66261برلم       21111111

هٌم دمحم حمدى دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للسٌد / دمحم حمدى دمحم ابرا -  313

 1والسٌد / محمود دمحم محمود دردٌر لهما حك االلتراض والرهن والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة والبنون مجتمعٌن او منفردٌن 

 66261برلم       21111111، تارٌخ : 

ى دمحم ابراهٌم والسٌد انور حنفى انور جاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للسٌد / دمحم حمد -  314

،  1/ محمود دمحم محمود دردٌر لهما حك االلتراض والرهن والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة والبنون مجتمعٌن او منفردٌن 

 66261برلم       21111111تارٌخ : 

دمحم حمدى دمحم ابراهٌم والسٌد /  محمود دمحم محمود دردٌر  شركة تضامن  تحمٌل  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / للسٌد / -  315

، تارٌخ  1محمود دمحم محمود دردٌر لهما حك االلتراض والرهن والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة والبنون مجتمعٌن او منفردٌن 

 66261برلم       21111111: 

ع لٌصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن عمرو محمود كامل دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌ -  316

مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك تمثٌل الشركه والتولٌع نٌابه عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ولهما مجتمعٌن او 

المعامالت منفردٌن حك التولٌع على جمٌع االوراق المالٌه امام جمٌع البنون وابرام الصفمات وفتح االعتمادات والحسابات وجمٌع 

البنكٌه من سحب واٌداع واصدار الشٌكات وخطابات الضمان اما التولٌع على عمود الرهن والمرض والتسهٌالت واالئتمانٌه بكافه 

 32116برلم       21111111انواعها امام جمٌع البنون والتولٌع على عمود الشراء ، تارٌخ : 

تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او   دمحم محمود كامل دمحم  شركة تضامن  تحمٌل -  313

منفردٌن ولهما حك تمثٌل الشركه والتولٌع نٌابه عنها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك 

االعتمادات والحسابات وجمٌع المعامالت البنكٌه من التولٌع على جمٌع االوراق المالٌه امام جمٌع البنون وابرام الصفمات وفتح 

سحب واٌداع واصدار الشٌكات وخطابات الضمان اما التولٌع على عمود الرهن والمرض والتسهٌالت واالئتمانٌه بكافه انواعها امام 

 32116برلم       21111111جمٌع البنون والتولٌع على عمود الشراء ، تارٌخ : 

امل دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والبٌع الصول وممتلكات الشركه باسم الشركه ولصالحها فٌكون عمرو محمود ك -  319

للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ولهما حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر بموجب توكٌل رسمى 

 32116لم   بر    21111111موثك بالشهر العمارى مشفوعه بالصفه ، تارٌخ : 

دمحم محمود كامل دمحم  شركة تضامن  تحمٌل  والبٌع الصول وممتلكات الشركه باسم الشركه ولصالحها فٌكون للشرٌكٌن  -  311

المتضامنٌن مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ولهما حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر بموجب توكٌل رسمى موثك بالشهر 

 32116برلم       21111111، تارٌخ : العمارى مشفوعه بالصفه 

كمال كمال حسن الجزار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الى بند االداره والتولٌع / للشرٌن المتضامن حك بٌع  -  321

 اصول الشركه وحك االلتراض والرهن منفردا وله حك فتح الحسابات البنكٌه وتوكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر على

 66331برلم       21111111ان تكون كامل تصرفات الشرٌن باسم الشركه ولحساب الشركه لتحمٌك اهدافها ، تارٌخ : 
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عباس عبد العزٌز حسن الجهٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ،  -  321

 61492برلم       21111111تارٌخ : 

عبد العزٌز حسن الجهٌنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج من الشركة واستالمه كافة حمولة ومستحماته ،  عباس -  322

 61492برلم       21111111تارٌخ : 

احمد عبد االمنعم مصطفً عبد العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه / تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح /  -  323

عبد االمنعم مصطفً عبد العال حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة الصالحٌات الالزمة لتٌسٌر شئون الشركة وتحمٌك  للسٌد / احمد

 63324برلم       21111121نشاطها والمسئولٌة امام كافة الجهات الرسمٌة ، تارٌخ : 

دٌل صفه / تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / احمد عبد االمنعم مصطفً عبد العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تع -  324

للسٌد / احمد عبد االمنعم مصطفً عبد العال حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة الصالحٌات الالزمة لتٌسٌر شئون الشركة وتحمٌك 

 63324برلم       21111121نشاطها والمسئولٌة امام كافة الجهات الرسمٌة ، تارٌخ : 

كامل دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه / تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد / احمد عبد صابر  -  325

االمنعم مصطفً عبد العال حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة الصالحٌات الالزمة لتٌسٌر شئون الشركة وتحمٌك نشاطها 

 63324برلم       21111121ارٌخ : والمسئولٌة امام كافة الجهات الرسمٌة ، ت

صابر كامل دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه / تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للسٌد / احمد عبد  -  326

اطها االمنعم مصطفً عبد العال حك االدارة والتولٌع منفردا وله كافة الصالحٌات الالزمة لتٌسٌر شئون الشركة وتحمٌك نش

 63324برلم       21111121والمسئولٌة امام كافة الجهات الرسمٌة ، تارٌخ : 

ناجى محسن شاكر السٌد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعارة السٌد الجٌولوجى / ناجى محسن شاكر السٌد لشؽل  -  323

 36193برلم       21111121تارٌخ :  وظٌفة مدٌر عام االستكشاؾ و عضو بمجلس االدارة بشركة جنوب الضبعه للبترول ،

برلم       21111121، تارٌخ :  1بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  329

12554 

برلم       21111121، تارٌخ :  1بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  321

12554 

برلم       21111121، تارٌخ :  1بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  331

12554 

برلم       21111121، تارٌخ :  1بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  331

12554 

برلم       21111121، تارٌخ :  1دودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج بول جنٌرت  ذات مسئولٌة مح -  332

12554 

برلم       21111121، تارٌخ :  1بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  333

12554 

برلم       21111121، تارٌخ :  1روالكوهولدنج  ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة -  334

12554 

برلم       21111121، تارٌخ :  1ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  335

12554 

برلم       21111121، تارٌخ :  1ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  336

12554 
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برلم       21111121، تارٌخ :  1ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  333

12554 

برلم       21111121، تارٌخ :  1ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  339

12554 

برلم       21111121، تارٌخ :  1ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  331

12554 

، تارٌخ :  1اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  341

 12554برلم       21111121

، تارٌخ :  1ر فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة روالكوهولدنج اٌمن سمٌ -  341

 12554برلم       21111121

، تارٌخ :  1اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  342

 12554برلم       21111121

، تارٌخ :  1ٌر فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة روالكوهولدنج اٌمن سم -  343

 12554برلم       21111121

برلم       21111121، تارٌخ :  1ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  344

12554 

برلم       21111121، تارٌخ :  1ة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج ٌورجً مالو  شركة مساهم -  345

12554 

برلم       21111121، تارٌخ :  1بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  346

12554 

برلم       21111121، تارٌخ :  1كوهولدنج بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روال -  343

12554 

، تارٌخ :  1اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  349

 12554برلم       21111121

، تارٌخ :  1الكوهولدنج اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة رو -  341

 12554برلم       21111121

، تارٌخ :  1اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة روالكوهولدنج  -  351

 12554برلم       21111121

، تارٌخ :  1والكوهولدنج اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة ر -  351

 12554برلم       21111121

برلم       21111121بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  352

12554 

 12554رلم   ب    21111121بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  353

برلم       21111121بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  354

12554 
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 12554برلم       21111121بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  355

برلم       21111121ولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ : بول جنٌرت  ذات مسئ -  356

12554 

 12554برلم       21111121بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  353

برلم       21111121ركة روالكوهولدنج ، تارٌخ : ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لش -  359

12554 

 12554برلم       21111121ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  351

برلم       21111121ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  361

12554 

 12554برلم       21111121ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  361

برلم       21111121ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  362

12554 

 12554برلم       21111121شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  ٌورجً مالو  -  363

اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  364

 12554برلم       21111121

    21111121ئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ : اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  ر -  365

 12554برلم   

اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  366

 12554برلم       21111121

    21111121اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  363

 12554برلم   

برلم       21111121ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  369

12554 

 12554برلم       21111121شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ : ٌورجً مالو   -  361

برلم       21111121بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  331

12554 

 12554برلم       21111121كة روالكوهولدنج ، تارٌخ : بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل لشر -  331

اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  332

 12554برلم       21111121

    21111121روالكوهولدنج ، تارٌخ : اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة  -  333

 12554برلم   

اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة روالكوهولدنج ، تارٌخ :  -  334

 12554برلم       21111121
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    21111121كوهولدنج ، تارٌخ : اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل لشركة روال -  335

 12554برلم   

بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع الشركات  -  336

لرهن المتخصصة فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عمود ا

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد  2االزمة لذلن بما ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

الصً . مخاطبة السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة 

 12554برلم       21111121ا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : المساهمٌن . التولٌع مجتمع

بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع الشركات المتخصصة  -  333

كذا التولٌع علً عمود الرهن االزمة لذلن بما فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة و

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً . مخاطبة  2ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

ساهمٌن . التولٌع السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة الم

 12554برلم       21111121مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع الشركات  -  339

وٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عمود الرهن المتخصصة فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتم

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد  2االزمة لذلن بما ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

ت االرباح الموزعة للسادة الصً . مخاطبة السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌال

 12554برلم       21111121المساهمٌن . التولٌع مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع الشركات المتخصصة  -  331

االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عمود الرهن االزمة لذلن بما فً ذلن وكذا تفوٌضه فً 

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً . مخاطبة  2ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

ركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة المساهمٌن . التولٌع السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الش

 12554برلم       21111121مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع الشركات  -  391

متخصصة فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عمود الرهن ال

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد  2االزمة لذلن بما ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

د و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة الصً . مخاطبة السادة المساهمٌن للسدا

 12554برلم       21111121المساهمٌن . التولٌع مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

للمعدات مع الشركات المتخصصة  بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً -  391

فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عمود الرهن االزمة لذلن بما 

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً . مخاطبة  2ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة المساهمٌن . التولٌع 

 12554برلم       21111121مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

ولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع الشركات ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  الت -  392

المتخصصة فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عمود الرهن 

االدارة بدون حد كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس  2االزمة لذلن بما ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

الصً . مخاطبة السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة 

 12554برلم       21111121المساهمٌن . التولٌع مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

مة  عضو مجلس ادارة  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع الشركات المتخصصة ٌورجً مالو  شركة مساه -  393

فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عمود الرهن االزمة لذلن بما 

تمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً . مخاطبة كلٌون جنٌة منفردا او مج 2ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة المساهمٌن . التولٌع 

 12554برلم       21111121مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع الشركات  -  394

المتخصصة فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عمود الرهن 

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد  2حدود االزمة لذلن بما ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً 

الصً . مخاطبة السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة 

 12554برلم       21111121المساهمٌن . التولٌع مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع الشركات المتخصصة  -  395

فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عمود الرهن االزمة لذلن بما 

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً . مخاطبة  2مصالح الشركة الشركة فً حدود ٌخدم 

السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة المساهمٌن . التولٌع 

 12554برلم       21111121ارة علً عمود ، تارٌخ : مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االد

ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع الشركات  -  396

ود الرهن المتخصصة فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عم

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد  2االزمة لذلن بما ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

الصً . مخاطبة السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة 

 12554برلم       21111121جتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : المساهمٌن . التولٌع م

ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع الشركات المتخصصة  -  393

ركة وكذا التولٌع علً عمود الرهن االزمة لذلن بما فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للش

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً . مخاطبة  2ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

ة المساهمٌن . التولٌع السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للساد

 12554برلم       21111121مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات  -  399

االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً مع الشركات المتخصصة فً ذلن وكذا تفوٌضه فً 

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة  2عمود الرهن االزمة لذلن بما ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

ركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة بدون حد الصً . مخاطبة السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الش

 12554برلم       21111121للسادة المساهمٌن . التولٌع مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع  -  391

الشركات المتخصصة فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عمود 

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون  2الرهن االزمة لذلن بما ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

همٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة حد الصً . مخاطبة السادة المسا

 12554برلم       21111121المساهمٌن . التولٌع مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات  اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  -  311

مع الشركات المتخصصة فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً 

جلس االدارة كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء م 2عمود الرهن االزمة لذلن بما ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

بدون حد الصً . مخاطبة السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة 

 12554برلم       21111121للسادة المساهمٌن . التولٌع مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

ركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع اٌمن سمٌر فهمى  ش -  311

الشركات المتخصصة فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عمود 

ون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون كلٌ 2الرهن االزمة لذلن بما ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

حد الصً . مخاطبة السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة 

 12554برلم       21111121المساهمٌن . التولٌع مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع الشركات  -  312

المتخصصة فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عمود الرهن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد  2لح الشركة الشركة فً حدود االزمة لذلن بما ٌخدم مصا

الصً . مخاطبة السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة 

 12554برلم       21111121علً عمود ، تارٌخ :  المساهمٌن . التولٌع مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة

ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع الشركات المتخصصة  -  313

الزمة لذلن بما فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عمود الرهن ا

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً . مخاطبة  2ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة المساهمٌن . التولٌع 

 12554برلم       21111121ي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : مجتمعا مع ا

بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع الشركات  -  314

وكذا التولٌع علً عمود الرهن المتخصصة فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة 

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد  2االزمة لذلن بما ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

الصً . مخاطبة السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة 

 12554برلم       21111121مساهمٌن . التولٌع مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : ال

بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع الشركات المتخصصة  -  315

فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عمود الرهن االزمة لذلن بما 

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً . مخاطبة  2د ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدو

السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة المساهمٌن . التولٌع 

 12554برلم       21111121مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات  -  316

مع الشركات المتخصصة فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً 

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة  2الزمة لذلن بما ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود عمود الرهن ا

بدون حد الصً . مخاطبة السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة 

 12554برلم       21111121ي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : للسادة المساهمٌن . التولٌع مجتمعا مع ا

اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات مع  -  313

ول للشركة وكذا التولٌع علً عمود الشركات المتخصصة فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واص

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون  2الرهن االزمة لذلن بما ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

للسادة  حد الصً . مخاطبة السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة

 12554برلم       21111121المساهمٌن . التولٌع مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعدات  -  319

ضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً مع الشركات المتخصصة فً ذلن وكذا تفوٌ

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة  2عمود الرهن االزمة لذلن بما ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

اب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة بدون حد الصً . مخاطبة السادة المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حس

 12554برلم       21111121للسادة المساهمٌن . التولٌع مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

ات مع اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التولٌع علً عمود االٌجار التموٌلً للمعد -  311

الشركات المتخصصة فً ذلن وكذا تفوٌضه فً االلتراض من البنون لتموٌل شراء معدات واصول للشركة وكذا التولٌع علً عمود 

كلٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون  2الرهن االزمة لذلن بما ٌخدم مصالح الشركة الشركة فً حدود 

المساهمٌن للسداد و اٌداع المبالػ فً حساب الشركة والتولٌع علً تحوٌالت االرباح الموزعة للسادة  حد الصً . مخاطبة السادة

 12554برلم       21111121المساهمٌن . التولٌع مجتمعا مع اي من اعضاء مجلس االدارة علً عمود ، تارٌخ : 

اسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن . بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وت -  911

ملٌون جنٌة منفردا او  2اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود 

لبنكٌة وخطابات الضمان مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد  2وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

 12554برلم       21111121اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : 

جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن . اعطاء بول  -  911

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا  2المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود 

. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد  2العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

 12554برلم       21111121، تارٌخ : اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة 

بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن .  -  912

فردا او ملٌون جنٌة من 2اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود 

مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة وخطابات الضمان 

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد  2وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

 12554برلم       21111121ة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : اعضاء مجلس االدار

بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن . اعطاء  -  913

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا  2لمرفوعة من وعلً الشركة فً حدود المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا ا

مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة 

جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد ملٌون  2العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

 12554برلم       21111121اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : 

بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن .  -  914

ملٌون جنٌة منفردا او  2الصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود اعطاء المخ

مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة وخطابات الضمان 

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد  2جمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب و

 12554برلم       21111121اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : 

مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن . اعطاء  بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وتاسٌس الشركات -  915

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا  2المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود 

ات الضمان وكافة مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة وخطاب

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد  2العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

 12554برلم       21111121اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : 

مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن . ٌورجً مالو  ذات  -  916

ملٌون جنٌة منفردا او  2اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود 

تولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة وخطابات الضمان مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. ال

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد  2وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

 12554برلم       21111121رٌخ : اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تا

ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن . اعطاء  -  913

تمعا ملٌون جنٌة منفردا او مج 2المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود 

مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة 

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد  2العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

 12554برلم       21111121الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : اعضاء مجلس االدارة بدون حد 

ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن .  -  919

ملٌون جنٌة منفردا او  2رفوعة من وعلً الشركة فً حدود اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا الم

مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة وخطابات الضمان 

ٌة منفردا او مجتمعا مع احد ملٌون جن 2وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

 12554برلم       21111121اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن . اعطاء  -  911

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا  2لتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود المخالصات وا

مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة 

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد  2عمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع اال

 12554برلم       21111121اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : 

مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن .  ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وتاسٌس الشركات -  911

ملٌون جنٌة منفردا او  2اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود 

ات الضمان مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة وخطاب

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد  2وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

 12554برلم       21111121اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن . اعطاء  ٌورجً مالو  شركة -  911

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا  2المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود 

ً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع ف

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد  2العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

 12554برلم       21111121اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : 

اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او  -  912

توكٌل ما ٌراه فً ذلن . اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود 

نٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت ملٌون ج 2

ملٌون جنٌة  2البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس 

 12554برلم       21111121

اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما  -  913

ملٌون  2ء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود ٌراه فً ذلن . اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح والبرا

جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة 

ملٌون جنٌة منفردا  2الشركة فً حدود وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص 

    21111121او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : 

 12554برلم   

وٌض او اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تف -  914

توكٌل ما ٌراه فً ذلن . اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود 

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت  2

ملٌون جنٌة  2مان وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود البنكٌة وخطابات الض

منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : 

 12554برلم       21111121

ساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما اٌمن سمٌر فهمى  شركة م -  915

ملٌون  2ٌراه فً ذلن . اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود 

التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة  جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً.

ملٌون جنٌة منفردا  2وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

    21111121تارٌخ :  او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ،

 12554برلم   

ٌورجً مالو  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن .  -  916

فردا او ملٌون جنٌة من 2اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود 

مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة وخطابات الضمان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد  2وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

 12554برلم       21111121ة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : اعضاء مجلس االدار

ٌورجً مالو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن . اعطاء  -  913

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا  2المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا 

مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة وخطابات الضمان وكافة 

جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد  ملٌون 2العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

 12554برلم       21111121اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : 

بول جنٌرت  ذات مسئولٌة محدودة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن .  -  919

ملٌون جنٌة منفردا او  2خالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود اعطاء الم

مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة وخطابات الضمان 

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد  2وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب 

 12554برلم       21111121اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : 

ت مع تفوٌض او توكٌل ما ٌراه فً ذلن . اعطاء بول جنٌرت  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التعدٌل وتاسٌس الشركا -  911

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا  2المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود 

بات الضمان وكافة مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة وخطا

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد  2العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

 12554برلم       21111121اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : 

ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او  اٌمن سمٌر فهمى  -  921

توكٌل ما ٌراه فً ذلن . اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود 

بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت  ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة 2

ملٌون جنٌة  2البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او 

 12554برلم       21111121

اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما  -  921

ملٌون  2فً حدود ٌراه فً ذلن . اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة 

جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت البنكٌة 

ملٌون جنٌة منفردا  2وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

    21111121ع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : او مجتمعا م

 12554برلم   

اٌمن سمٌر فهمى  ذات مسئولٌة محدودة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التعدٌل وتاسٌس الشركات مع تفوٌض او  -  922

والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود توكٌل ما ٌراه فً ذلن . اعطاء المخالصات 

ملٌون جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت  2

ملٌون جنٌة  2العمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود البنكٌة وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع ا

منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : 

 12554برلم       21111121

سٌس الشركات مع تفوٌض او توكٌل ما اٌمن سمٌر فهمى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  التعدٌل وتا -  923

ملٌون  2ٌراه فً ذلن . اعطاء المخالصات والتنازل والتصالح والبراء واالنكار فً المضاٌا المرفوعة من وعلً الشركة فً حدود 

بنكٌة جنٌة منفردا او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً. التولٌع فً جمٌع البنون للصرؾ والتحوٌالتالت ال

ملٌون جنٌة منفردا  2وخطابات الضمان وكافة العمود مع البنون وفتح الحساب وجمٌع االعمال البنكٌة التً تخص الشركة فً حدود 

    21111121او مجتمعا مع احد اعضاء مجلس االدارة بدون حد الصً وله تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض صالحٌاتة ، تارٌخ : 

 12554برلم   
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شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  2تامر دمحم فوزي ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول عدد  -  924

 91951برلم       21111121

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  2تامر دمحم فوزي ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول عدد  -  925

 91951برلم       21111121

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  2تامر دمحم فوزي ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  دخول عدد  -  926

 91951برلم       21111121

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد ، تارٌخ :  2تامر دمحم فوزي ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  دخول عدد  -  923

 91951م   برل    21111121

شعٌب عبدالمادر زكى محمود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل االدارة والتولٌع لٌصبح / شعٌب عبدالمادر زكى  -  929

محمود منفردا وله كل الصالحٌات والحموق لتحمٌك ؼرض الشركة وفى تمثٌل الشركة امام الؽٌر وله فى ذلن كل السلطات والتعامل 

مٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جمٌع البنون امام جمٌع الجهات الحكو

والمصارؾ فى جمٌع التعامالت ماعدا االلتراض والرهن وبٌع االصول وممتلكات الشركة العمارٌة فٌجب موافمة جمٌع الشركاء 

 44296برلم       21111121: ، تارٌخ  2111لسنة  116على ذلكب موجب موافمة رلم 

ٌتولً ادارة الشركة كال من السٌدة / فتحٌه حسٌن محمود حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران الشركه  -  921

فى عاللتها مع الؽٌر منفردان فى الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض 

ركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه الش

المبالػ وتوزٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 

نفردان شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وااللتراض ، تارٌخ : بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما م

 21492برلم       21111121

دمحم فاروق عٌاد بشاي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌران الشركه فى عاللتها مع الؽٌر منفردان فى الصدد  -  931

لعمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل اوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافه ا

وكالء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتوزٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه 

مالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما منفردان السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعا

 21492برلم       21111121شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وااللتراض ، تارٌخ : 

ٌتولً ادارة الشركة كال من السٌدة / فتحٌه حسٌن محمود حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  بطرٌمه االعتمادات ولهما  -  931

دان الحك فى اصدار الشٌكات وصرفها وكافه االجراءات المالٌه المتعلمه بنشاط الشركه اما المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات منفر

بالبنون والمشترٌات والمبادالت وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى فال ٌجوز 

اعً من الشركاء وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه احد المدٌران او ؼٌرهما من العاملٌن اجراإها اال بناء علً لرار جم

 21492برلم       21111121مشفوعا  بالصفه التى ٌتعامل بها باالضافة الً حمهما منفردٌن او مجتمعٌن توكٌل ، تارٌخ : 

عام  بطرٌمه االعتمادات ولهما منفردان الحك فى اصدار الشٌكات دمحم فاروق عٌاد بشاي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  -  932

وصرفها وكافه االجراءات المالٌه المتعلمه بنشاط الشركه اما المروض ؼٌر المفتوح بها اعتمادات بالبنون والمشترٌات والمبادالت 

ٌجوز اجراإها اال بناء علً لرار جماعً وبٌع المحالت التجارٌه والعمارات والرهون وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى فال 

من الشركاء وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة اال اذا ولعه احد المدٌران او ؼٌرهما من العاملٌن مشفوعا  بالصفه التى ٌتعامل بها 

 21492برلم       21111121باالضافة الً حمهما منفردٌن او مجتمعٌن توكٌل ، تارٌخ : 

شركة كال من السٌدة / فتحٌه حسٌن محمود حسن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  او تفوٌض الؽٌر فً ٌتولً ادارة ال -  933

التعامل مع المإسسات الحكومٌة والوزارات والهٌئات بالدولة وعلً وجه التحدٌد مصلحة الضرائب بمختلؾ مؤمورٌتها والسجل 

ت ووزارة الموي العاملة وذلن تسهٌال لهم الدارة الشركة ورعاٌة التجاري والؽرفة التجارٌة وهٌئة االستثمار ومصلحة الشركا

 21492برلم       21111121، تارٌخ :  1مصالحها 

دمحم فاروق عٌاد بشاي  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  او تفوٌض الؽٌر فً التعامل مع المإسسات الحكومٌة والوزارات  -  934

صلحة الضرائب بمختلؾ مؤمورٌتها والسجل التجاري والؽرفة التجارٌة وهٌئة االستثمار والهٌئات بالدولة وعلً وجه التحدٌد م
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برلم       21111121، تارٌخ :  1ومصلحة الشركات ووزارة الموي العاملة وذلن تسهٌال لهم الدارة الشركة ورعاٌة مصالحها 

21492 

برلم       21111121رة  استمالتها من الشركة ، تارٌخ : دالٌا هشام دمحم حسٌن وهدان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  935

32153 

برلم       21111121دالٌا هشام دمحم حسٌن وهدان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالتها من الشركة ، تارٌخ :  -  936

32153 

برلم       21111121شركة ، تارٌخ : ٌاسر دمحم ٌحٌى عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استمالتها من ال -  933

32153 

برلم       21111121ٌاسر دمحم ٌحٌى عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  استمالتها من الشركة ، تارٌخ :  -  939

32153 

برلم       21111121هانٌه دمحم عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالتها من الشركة ، تارٌخ :  -  931

32153 

برلم       21111121هانٌه دمحم عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  استمالتها من الشركة ، تارٌخ :  -  941

32153 

 32153برلم       21111121دالٌا هشام دمحم حسٌن وهدان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  941

 32153برلم       21111121م دمحم حسٌن وهدان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ : دالٌا هشا -  942

 32153برلم       21111121ٌاسر دمحم ٌحٌى عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  943

 32153برلم       21111121لس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ : ٌاسر دمحم ٌحٌى عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مج -  944

 32153برلم       21111121هانٌه دمحم عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  945

 32153م   برل    21111121هانٌه دمحم عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  946

 32153برلم       21111121دالٌا هشام دمحم حسٌن وهدان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  943

 32153برلم       21111121دالٌا هشام دمحم حسٌن وهدان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  949

 32153برلم       21111121لرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ : ٌاسر دمحم ٌحٌى عبدا -  941

 32153برلم       21111121ٌاسر دمحم ٌحٌى عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  951

 32153برلم       21111121نفٌذى ، تارٌخ : هانٌه دمحم عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر ت -  951

 32153برلم       21111121هانٌه دمحم عبد الرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  952

احمد شحاته دمحم دمحم عبدالرحمن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌتولً ادارة الشركة مجلس ادارة مولؾ من ثالثة  -  953

 23636برلم       21111124اعضاء علً االلل وتسعه اعضاء علً االكثر تعٌنهم الجمعٌة العامة ، تارٌخ : 

همة  رئٌس مجلس ادارة  ٌتولً ادارة الشركة مجلس ادارة مولؾ من ثالثة احمد شحاته دمحم دمحم عبدالرحمن  شركة مسا -  954

 23636برلم       21111124اعضاء علً االلل وتسعه اعضاء علً االكثر تعٌنهم الجمعٌة العامة ، تارٌخ : 

ٌمثل  -لمتحد أ/ حامد ابوالمجد ابوالحمد مهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثل المصرؾ ا -  955

الشركة امام المضاء والؽٌر وله التولٌع منفردا عن الشركة لدى البنون وتفوٌضه فى التولٌع على عمود البٌع والشراء االبتدائٌه 

والنهائٌه للعمارات والمنمول والسٌارات وعلى عمود الرهن بكافة انواعها وشطبها ومحو المٌود الخاصة بها وكذلن عمل التوكٌالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بالبٌع والتصرؾ والرارات التنازل الخاصة بالعمار والمنمول سواء لصالح الشركة او للؽٌر وله ان ٌوكل من ٌراه فى كل او  الخاصه

 2333برلم       21111124الٌجوز االلتراض من البنون باسم الشركة وكذلن الرهن لصالح ، تارٌخ :  -بعض ما ذكر 

 -شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الؽٌر اال بموافمة مجلس االدارة أ/ حامد ابوالمجد ابوالحمد مهران   -  956

الؽاء تفوٌض وصالحٌات السٌد االستاذ/ اشرؾ فإاد كامل جٌد عضو مجلس االدارة ممثل المصرؾ التحد المفوض باالدارة التنفٌذٌه 

ده بالسجل التجارى وبذلن ٌصبح تشكٌل مجلس االداره السابك عن الشركة لدى البنون ولدى جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌرها الوار

االستاذ/ اشرؾ فإاد  -كالتالى / حامد ابو المجد ابو الحمد مهران رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب ممثل المصرؾ المتحد 

برلم       21111124االستاذ/ مصطفى محمود عبدالكرٌم ، تارٌخ :  -كامل جٌد عضو مجلس االدارة ممثل المصرؾ المتحد 

2333 

أ/ حامد ابوالمجد ابوالحمد مهران  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  عثمان الدالى عضو مجلس االداره  -  953

االستاذ/ ممدوح اسماعٌل  -االستاذ/ دمحم هانى عبدالمعطى احمد عضومجلس االداره ممثل المصرؾ المتحد  -ممثل المصرؾ المتحد 

االستاذ/ عمرو  -االستاذ/ دمحم مصطفى لطب بدر عضو مجلس االداره -ضو مجلس االداره ممثل المصرؾ المتحد السٌد عامر ع

 2333برلم       21111124على محمود حموده عضو مجلس االداره ، تارٌخ : 

برلم       21111124ولٌد محسب عبد الحلٌم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  959

41443 

برلم       21111124ولٌد محسب عبد الحلٌم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  951

41443 

 41443برلم       21111124حنان محمود توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  961

 41443برلم       21111124ك دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ : حنان محمود توفٌ -  961

 41443برلم       21111124محسب عبد الحلٌم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوفاه ، تارٌخ :  -  962

 41443برلم       21111124اه ، تارٌخ : محسب عبد الحلٌم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج للوف -  963

شركاء  11دخول عدد  -ولٌد محسب عبد الحلٌم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن متضامن  -  964

 تعدٌل االداره والتولٌع لكل من السٌده/ حنان محمود توفٌك دمحم والسٌد/ ولٌد محسب عبد الحلٌم عبد -موصٌٌن مذكورٌن بالعمد

الرحمن مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بجمٌع تعاملتها من عملٌات اٌداع 

 41443برلم       21111124وسحب وخالفه ، تارٌخ : 

شركاء  11د دخول عد -ولٌد محسب عبد الحلٌم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن متضامن  -  965

تعدٌل االداره والتولٌع لكل من السٌده/ حنان محمود توفٌك دمحم والسٌد/ ولٌد محسب عبد الحلٌم عبد  -موصٌٌن مذكورٌن بالعمد

الرحمن مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بجمٌع تعاملتها من عملٌات اٌداع 

 41443برلم       21111124تارٌخ :  وسحب وخالفه ،

شركاء موصٌٌن  11دخول عدد  -حنان محمود توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن متضامن  -  966

تعدٌل االداره والتولٌع لكل من السٌده/ حنان محمود توفٌك دمحم والسٌد/ ولٌد محسب عبد الحلٌم عبد الرحمن  -مذكورٌن بالعمد

ن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بجمٌع تعاملتها من عملٌات اٌداع وسحب مجتمعٌ

 41443برلم       21111124وخالفه ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن  11دخول عدد  -حنان محمود توفٌك دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن متضامن  -  963

تعدٌل االداره والتولٌع لكل من السٌده/ حنان محمود توفٌك دمحم والسٌد/ ولٌد محسب عبد الحلٌم عبد الرحمن  -ن بالعمدمذكورٌ

مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بجمٌع تعاملتها من عملٌات اٌداع وسحب 

 41443م   برل    21111124وخالفه ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن  11دخول عدد  -محسب عبد الحلٌم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن متضامن  -  969

تعدٌل االداره والتولٌع لكل من السٌده/ حنان محمود توفٌك دمحم والسٌد/ ولٌد محسب عبد الحلٌم عبد الرحمن  -مذكورٌن بالعمد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

افه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بجمٌع تعاملتها من عملٌات اٌداع وسحب مجتمعٌن او منفردٌن امام ك

 41443برلم       21111124وخالفه ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن  11دخول عدد  -محسب عبد الحلٌم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن متضامن  -  961

ل االداره والتولٌع لكل من السٌده/ حنان محمود توفٌك دمحم والسٌد/ ولٌد محسب عبد الحلٌم عبد الرحمن تعدٌ -مذكورٌن بالعمد

مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والتعامل مع البنون بجمٌع تعاملتها من عملٌات اٌداع وسحب 

 41443برلم       21111124وخالفه ، تارٌخ : 

ولٌد حمدى على عوضٌن  شركة مساهمة  مدٌر فرع  تم تعٌٌن مدبرا لجمٌع فروع شركه مابسو للمعدات البحرٌه  -  931

 19123برلم       21111124والتورٌدات بدل من االسناذ نبٌل روبٌر جبرائٌل بنا ، تارٌخ : 

بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها . ،  اٌمان فرج سلٌمان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركة -  931

 61335برلم       21111124تارٌخ : 

اٌمان فرج سلٌمان دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها . ،  -  932

 61335برلم       21111124تارٌخ : 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها . ، اٌمان فرج سلٌمان دمحم  توصٌة ب -  933

 61335برلم       21111124تارٌخ : 

اٌمان فرج سلٌمان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها . ،  -  934

 61335برلم       21111124تارٌخ : 

اٌمان فرج سلٌمان دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها . ،  -  935

 61335برلم       21111124تارٌخ : 

 اٌمان فرج سلٌمان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها . ، -  936

 61335برلم       21111124تارٌخ : 

اٌمان فرج سلٌمان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها . ،  -  933

 61335برلم       21111124تارٌخ : 

استالمها كافة حمولها ومستحماتها . ، اٌمان فرج سلٌمان دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركة بعد  -  939

 61335برلم       21111124تارٌخ : 

اٌمان فرج سلٌمان دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروجها من الشركة بعد استالمها كافة حمولها ومستحماتها . ،  -  931

 61335برلم       21111124تارٌخ : 

رٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستخماته ، تارٌخ : احمد صبحى صابر عمار  شركة تضامن  ش -  991

 36911برلم       21111124

احمد صبحى صابر عمار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستخماته ، تارٌخ :  -  991

 36911برلم       21111124

دمحم عبدهللا المنتصر رشدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستخماته ،  -  992

 36911برلم       21111124تارٌخ : 

ته ، دمحم عبدهللا المنتصر رشدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستخما -  993

 36911برلم       21111124تارٌخ : 

احمد صبحى صابر عمار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه للشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند االداره  -  994

م كافة احمد صبحى صابر عمار والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن وله -والتولٌع لٌصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن معتز دمحم دمحم فرٌد

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بؤسم الشركة وضمن اؼراضها والتعالد نٌابة عنهم فٌما 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌدخل فى اؼراضها وتمثٌلها امام الكافة بما فى ذلن الجهات الحكومٌة والمطاع العام والبنون والشركات ولهم حك توكٌل الؽٌر فى 

 36911برلم       21111124وكٌالت عاما او خاضا ، تارٌخ : كل او بعض مما ذكر ت

احمد صبحى صابر عمار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه للشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند االداره  -  995

ٌن او منفردٌن ولهم كافة احمد صبحى صابر عمار والتولٌع مجتمع -والتولٌع لٌصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن معتز دمحم دمحم فرٌد

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بؤسم الشركة وضمن اؼراضها والتعالد نٌابة عنهم فٌما 

ٌدخل فى اؼراضها وتمثٌلها امام الكافة بما فى ذلن الجهات الحكومٌة والمطاع العام والبنون والشركات ولهم حك توكٌل الؽٌر فى 

 36911برلم       21111124او بعض مما ذكر توكٌالت عاما او خاضا ، تارٌخ :  كل

دمحم عبدهللا المنتصر رشدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه للشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند  -  996

صبحى صابر عمار والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  احمد -االداره والتولٌع لٌصبح / للشرٌكٌن المتضامنٌن معتز دمحم دمحم فرٌد

كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بؤسم الشركة وضمن اؼراضها والتعالد نٌابة عنهم 

ركات ولهم حك توكٌل الؽٌر فٌما ٌدخل فى اؼراضها وتمثٌلها امام الكافة بما فى ذلن الجهات الحكومٌة والمطاع العام والبنون والش

 36911برلم       21111124فى كل او بعض مما ذكر توكٌالت عاما او خاضا ، تارٌخ : 

دمحم عبدهللا المنتصر رشدى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم انضمامه للشركه كشرٌن متضامن كما تم تعدٌل بند  -  993

احمد صبحى صابر عمار والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم  -منٌن معتز دمحم دمحم فرٌداالداره والتولٌع لٌصبح / للشرٌكٌن المتضا

كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بؤسم الشركة وضمن اؼراضها والتعالد نٌابة عنهم 

مٌة والمطاع العام والبنون والشركات ولهم حك توكٌل الؽٌر فٌما ٌدخل فى اؼراضها وتمثٌلها امام الكافة بما فى ذلن الجهات الحكو

 36911برلم       21111124فى كل او بعض مما ذكر توكٌالت عاما او خاضا ، تارٌخ : 

ٌكلؾ السٌد المهندس/ عبدهللا عثمان عزازى المسٌرى  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعتماد تولٌع  -  999

/ عبدهللا عثمان عزازى المسٌرى على كافة المعامالت البنكٌه ) كتولٌع اول (على الشٌكات وااللتراض من البنون السٌد المهندس 

الؽاء تولٌع السٌد المهندس / اٌمن حمد حامد جاهٌن على  -واى اعمال اخرى ٌتطلبها سٌر االعمال والتولٌع للشركة لدى كافة البنون 

 46366برلم       21111124اعمال اخرى ، تارٌخ : الشٌكات وااللتراض من البنون واى 

تعدٌل حك االدارة  -هاشم عبدالرحمن عبدالموجود بركات  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تم تعدٌل صفته الً شرٌن متضامن  -  991

وجود بركات ولهم والتولٌع الً الشرٌكٌن االول / اسالم هاشم عبدالرحمن عبد الموجود والشرٌن الثانً / هاشم عبدالرحمن عبدالم

 94126برلم       21111124، تارٌخ :  1كافة السلطات التً تخدم ؼرض الشركة وتمثٌلها لدي الؽٌر 

، تارٌخ :  1ثروت صبحً زكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركة واستلمت كافة حمولها ومستحماتها -  911

 52513برلم       21111125

، تارٌخ :  1شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركة واستلمت كافة حمولها ومستحماتها  ثروت صبحً زكً -  911

 52513برلم       21111125

، تارٌخ  1كلٌمنتٌنا فرانسٌسكو ساوللو  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركة واستلمت كافة حمولها ومستحماتها -  912

 52513برلم       21111125: 

، تارٌخ  1كلٌمنتٌنا فرانسٌسكو ساوللو  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركة واستلمت كافة حمولها ومستحماتها -  913

 52513برلم       21111125: 

، تارٌخ  1رفٌك ثروت صبحى زكى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركة واستلمت كافة حمولها ومستحماتها -  914

 52513برلم       21111125: 

، تارٌخ  1رفٌك ثروت صبحى زكى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركة واستلمت كافة حمولها ومستحماتها -  915

 52513برلم       21111125: 

بحى زكى ثروت صبحً زكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن ا/ثروت ص -  916

 52513برلم       21111125، تارٌخ :  1وا/ رفٌك ثروت صبحى زكى مجتمعٌن او منفردٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ثروت صبحً زكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن ا/ثروت صبحى زكى  -  913

 52513برلم       21111125، تارٌخ :  1وا/ رفٌك ثروت صبحى زكى مجتمعٌن او منفردٌن

كلٌمنتٌنا فرانسٌسكو ساوللو  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن ا/ثروت  -  919

 52513برلم       21111125، تارٌخ :  1صبحى زكى وا/ رفٌك ثروت صبحى زكى مجتمعٌن او منفردٌن

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن ا/ثروت كلٌمنتٌنا فرانسٌسكو ساوللو  شر -  911

 52513برلم       21111125، تارٌخ :  1صبحى زكى وا/ رفٌك ثروت صبحى زكى مجتمعٌن او منفردٌن

ضامنٌن ا/ثروت صبحى رفٌك ثروت صبحى زكى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المت -  111

 52513برلم       21111125، تارٌخ :  1زكى وا/ رفٌك ثروت صبحى زكى مجتمعٌن او منفردٌن

رفٌك ثروت صبحى زكى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن ا/ثروت صبحى  -  111

 52513برلم       21111125، تارٌخ :  1نزكى وا/ رفٌك ثروت صبحى زكى مجتمعٌن او منفردٌ

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  -  112

جهات كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة ال

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات 

والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات 

برلم       21111125تح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : البنكٌة وكذلن ف

33152 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  -  113

رة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادا

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات 

الرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض و

برلم       21111125البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : 

33152 

طة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة / تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌ -  114

كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

الشٌكات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً 

والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات 

برلم       21111125البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : 

33152 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  -  115

كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

السجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة و

والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات 

برلم       21111125سٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع ال

33152 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  -  116

ً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك ف

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات 

االعتمادات  والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح

برلم       21111125البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : 

33152 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  -  113

جٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات كارولٌن عزت ن

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات 

فٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات والسحب من البنون وكافة االعمال المصر

برلم       21111125البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : 

33152 

ً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة / تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التال -  119

كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

لٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتو

والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات 

برلم       21111125البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : 

33152 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  -  111

كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

ؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات الحكومٌة وال

والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات 

برلم       21111125ون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبن

33152 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  -  111

ب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتد

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات 

ل الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصو

برلم       21111125البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : 

33152 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  -  111

كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

احة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌ

والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات 

برلم       21111125ٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود ب

33152 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  -  112

لحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن ا

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات 

وفتح االعتمادات  والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر

برلم       21111125البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : 

33152 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  -  113

عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات  كارولٌن

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات 

المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات  والسحب من البنون وكافة االعمال

برلم       21111125البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : 

33152 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو -  114

كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات  الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار

والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات 

برلم       21111125: البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ 

33152 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  -  115

كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

ة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات الحكومٌ

والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات 

برلم       21111125بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : البنكٌة وكذلن فتح الحسابات 

33152 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  -  116

لمنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو ا

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات 

االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع 

برلم       21111125البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : 

33152 

لس ادارة  والسٌدة / تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة مساهمة  رئٌس مج -  113

كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات 

سحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات وال

برلم       21111125البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : 

33152 

اصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة / تحدٌد أختص -  119

كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

ري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجا

والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات 

برلم       21111125هر العماري واالصول ، تارٌخ : البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالش

33152 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  -  111

كة امام كافة الجهات كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشر

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات 

والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات 

برلم       21111125البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : 

33152 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  -  121

ئب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات كارولٌن عزت نجٌب نخله نا

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشركة والتولٌع علً الشٌكات 

شركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم ال

برلم       21111125البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : 

33152 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نخله  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  والسٌدة /  تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب -  121

كارولٌن عزت نجٌب نخله نائب رئٌس مجلس ادارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركة امام كافة الجهات 

كة والتولٌع علً الشٌكات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ووزارة السٌاحة والسجل التجاري والهٌئة العامة لالستثمار والتولٌع عن الشر

والسحب من البنون وكافة االعمال المصرفٌة بؤسم الشركة وااللتراض والرهن وبٌع االصول الثابتة للنفس والؽٌر وفتح االعتمادات 

م   برل    21111125البنكٌة وكذلن فتح الحسابات بالبنون والتولٌع علً عمود بٌع السٌارات بالشهر العماري واالصول ، تارٌخ : 

33152 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  الثابتة للنفس  -  122

 33152برلم       21111125، تارٌخ :  1او للؽٌر وله الحك فً توكٌل او تفوٌض فً كل او بعض مما ذكر 

لنحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  الثابتة للنفس او تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً ا -  123

 33152برلم       21111125، تارٌخ :  1للؽٌر وله الحك فً توكٌل او تفوٌض فً كل او بعض مما ذكر 

ادارة  الثابتة للنفس تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس  -  124

 33152برلم       21111125، تارٌخ :  1او للؽٌر وله الحك فً توكٌل او تفوٌض فً كل او بعض مما ذكر 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الثابتة للنفس  -  125

 33152برلم       21111125، تارٌخ :  1تفوٌض فً كل او بعض مما ذكر  او للؽٌر وله الحك فً توكٌل او

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  الثابتة للنفس  -  126

 33152برلم       21111125، تارٌخ :  1او للؽٌر وله الحك فً توكٌل او تفوٌض فً كل او بعض مما ذكر 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  الثابتة للنفس او  -  123

 33152برلم       21111125، تارٌخ :  1للؽٌر وله الحك فً توكٌل او تفوٌض فً كل او بعض مما ذكر 

لً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  الثابتة للنفس تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة ع -  129

 33152برلم       21111125، تارٌخ :  1او للؽٌر وله الحك فً توكٌل او تفوٌض فً كل او بعض مما ذكر 

مجلس ادارة  الثابتة للنفس تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة مساهمة  رئٌس  -  121

 33152برلم       21111125، تارٌخ :  1او للؽٌر وله الحك فً توكٌل او تفوٌض فً كل او بعض مما ذكر 

تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  الثابتة للنفس  -  131
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 33152برلم       21111125، تارٌخ :  1او للؽٌر وله الحك فً توكٌل او تفوٌض فً كل او بعض مما ذكر 

ارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  الثابتة للنفس تحدٌد أختصاصات مجلس االد -  133

 33152برلم       21111125، تارٌخ :  1او للؽٌر وله الحك فً توكٌل او تفوٌض فً كل او بعض مما ذكر 

رئٌس مجلس ادارة  الثابتة للنفس تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة   -  134
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تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة  الثابتة للنفس او  -  135
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 33152برلم       21111125، تارٌخ :  1او للؽٌر وله الحك فً توكٌل او تفوٌض فً كل او بعض مما ذكر 

االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  الثابتة للنفس  تحدٌد أختصاصات مجلس -  139
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من  رئٌس مجلس ادارة  الثابتة للنفس او تحدٌد أختصاصات مجلس االدارة علً النحو التالً /عزت نجٌب نخله  شركة تضا -  131
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للطٌؾ المناوى له خالد عبداللطٌؾ المناوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / خالد عبدا -  142
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الشركة وله حك البٌع والشراء للنفس والؽٌر لكافة اصول الشركة العمارٌة والنتموالت وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ، 

 41113برلم       21111125:  تارٌخ

احمد السٌد الحسٌنى السٌد احمد الشرٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  143

 65135برلم       21111125ومستحماته ، تارٌخ : 

متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله احمد السٌد الحسٌنى السٌد احمد الشرٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  144

 65135برلم       21111125ومستحماته ، تارٌخ : 

احمد السٌد الحسٌنى السٌد احمد الشرٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله  -  145
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مد السٌد الحسٌنى السٌد احمد الشرٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله اح -  146
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تارٌخ  مصطفى دمحم عبد الماجد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، -  143

 65135برلم       21111125: 

مصطفى دمحم عبد الماجد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج من الشركه واستلم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ  -  149
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مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /  احمد السٌد الحسٌنى السٌد احمد الشرٌؾ  شركة تضامن  -  151

موكوله لطرؾ االول الشرٌن المتضامن مصطفى دمحم عبد الماجد حسن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك ؼرض 

وله الحك فى التعامل  الشركة وضمن اؼراضها وله الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات وكافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه 

مع البنون بكافه التعامالت المصرفٌه بفتح الحسابات والسحب واالٌداع وربط الودائع وٌكون له توكٌل الؽٌر فى كل او بعض هذه 

 65135برلم       21111125كما تم دخول عدد ثالث شركاء موصٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ :  -الصالحٌات 

لحسٌنى السٌد احمد الشرٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / احمد السٌد ا -  152

موكوله لطرؾ االول الشرٌن المتضامن مصطفى دمحم عبد الماجد حسن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك ؼرض 
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وكافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وله الحك فى التعامل  الشركة وضمن اؼراضها وله الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات

مع البنون بكافه التعامالت المصرفٌه بفتح الحسابات والسحب واالٌداع وربط الودائع وٌكون له توكٌل الؽٌر فى كل او بعض هذه 

 65135برلم       21111125كما تم دخول عدد ثالث شركاء موصٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ :  -الصالحٌات 

احمد السٌد الحسٌنى السٌد احمد الشرٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /  -  153

موكوله لطرؾ االول الشرٌن المتضامن مصطفى دمحم عبد الماجد حسن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك ؼرض 

ها وله الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات وكافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وله الحك فى التعامل الشركة وضمن اؼراض

مع البنون بكافه التعامالت المصرفٌه بفتح الحسابات والسحب واالٌداع وربط الودائع وٌكون له توكٌل الؽٌر فى كل او بعض هذه 

 65135برلم       21111125مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ :  كما تم دخول عدد ثالث شركاء موصٌن -الصالحٌات 

احمد السٌد الحسٌنى السٌد احمد الشرٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح /  -  154

صدر منهما لتحمٌك ؼرض موكوله لطرؾ االول الشرٌن المتضامن مصطفى دمحم عبد الماجد حسن بشرط ان تكون االعمال التى ت

الشركة وضمن اؼراضها وله الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات وكافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وله الحك فى التعامل 

مع البنون بكافه التعامالت المصرفٌه بفتح الحسابات والسحب واالٌداع وربط الودائع وٌكون له توكٌل الؽٌر فى كل او بعض هذه 

 65135برلم       21111125كما تم دخول عدد ثالث شركاء موصٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ :  -ٌات الصالح

مصطفى دمحم عبد الماجد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / موكوله لطرؾ االول  -  155

تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن الشرٌن المتضامن مصطفى دمحم عبد الماجد حسن بشرط ان 

اؼراضها وله الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات وكافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وله الحك فى التعامل مع البنون بكافه 

كما  -ل او بعض هذه الصالحٌات التعامالت المصرفٌه بفتح الحسابات والسحب واالٌداع وربط الودائع وٌكون له توكٌل الؽٌر فى ك

 65135برلم       21111125تم دخول عدد ثالث شركاء موصٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم عبد الماجد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / موكوله لطرؾ االول  -  156

الماجد حسن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن  الشرٌن المتضامن مصطفى دمحم عبد

اؼراضها وله الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات وكافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وله الحك فى التعامل مع البنون بكافه 

كما  -له توكٌل الؽٌر فى كل او بعض هذه الصالحٌات  التعامالت المصرفٌه بفتح الحسابات والسحب واالٌداع وربط الودائع وٌكون

 65135برلم       21111125تم دخول عدد ثالث شركاء موصٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم عبد الماجد حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / موكوله لطرؾ االول  -  153

ضامن مصطفى دمحم عبد الماجد حسن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن الشرٌن المت

اؼراضها وله الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات وكافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وله الحك فى التعامل مع البنون بكافه 

كما  -وربط الودائع وٌكون له توكٌل الؽٌر فى كل او بعض هذه الصالحٌات  التعامالت المصرفٌه بفتح الحسابات والسحب واالٌداع

 65135برلم       21111125تم دخول عدد ثالث شركاء موصٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

رؾ االول مصطفى دمحم عبد الماجد حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح / موكوله لط -  159

الشرٌن المتضامن مصطفى دمحم عبد الماجد حسن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن 

اؼراضها وله الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات وكافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  وله الحك فى التعامل مع البنون بكافه 

كما  -ابات والسحب واالٌداع وربط الودائع وٌكون له توكٌل الؽٌر فى كل او بعض هذه الصالحٌات التعامالت المصرفٌه بفتح الحس

 65135برلم       21111125تم دخول عدد ثالث شركاء موصٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

 33146برلم       21111125دمحم  عبد  هللا  لطفى  الخولى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  151

 33146برلم       21111125دمحم  عبد  هللا  لطفى  الخولى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  161

 33146برلم       21111125دمحم  عبد  هللا  لطفى  الخولى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  161

 33146برلم       21111125عبد  هللا  لطفى  الخولى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : دمحم   -  162

 33146برلم       21111125ولٌد دمحم عبد هللا عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  163

 33146برلم       21111125لس ادارة   ، تارٌخ : ولٌد دمحم عبد هللا عبد الرحٌم  شركة مساهمة  عضو مج -  164
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 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم اعادة ترشٌح السادة التالى اسمائهم لمجلس ادارة الشركة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة   ،  -  165

 33146برلم       21111125تارٌخ : 

الشركة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   ،  تم اعادة ترشٌح السادة التالى اسمائهم لمجلس ادارة -  166

 33146برلم       21111125تارٌخ : 

 33146برلم       21111125ولٌد مصطفً دمحم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  163

 33146برلم       21111125ولٌد مصطفً دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  169

 33146برلم       21111125ولٌد مصطفً دمحم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  161

 33146برلم       21111125ولٌد مصطفً دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  131

تم اعادة ترشٌح السادة التالى اسمائهم لمجلس ادارة الشركة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة   ،  -  131

 33146برلم       21111125تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة   ،  تم اعادة ترشٌح السادة التالى اسمائهم لمجلس ادارة الشركة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم  شركة مساهمة  -  132

 33146برلم       21111125تارٌخ : 

 33146برلم       21111125ولٌد دمحم عبد هللا عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  133

 33146برلم       21111125ولٌد دمحم عبد هللا عبد الرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  134

 33146برلم       21111125ماجد عبد الواحد دمحم حسبو  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  135

 33146برلم       21111125ماجد عبد الواحد دمحم حسبو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  136

 33146برلم       21111125س ادارة   ، تارٌخ : ماجد عبد الواحد دمحم حسبو  توصٌة بسٌطة  عضو مجل -  133

 33146برلم       21111125ماجد عبد الواحد دمحم حسبو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  139

 على ان ٌكون المهندس/ دمحم -دمحم  عبد  هللا  لطفى  الخولى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  131

عبدالواحد دمحم حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر 

وٌكون له حك السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون 

بنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ وااللتراض من جمٌع ال

 33146برلم       21111125دمحم عبدهللا لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : 

على ان ٌكون المهندس/ دمحم  -ادارة  والعضو المنتدب  دمحم  عبد  هللا  لطفى  الخولى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس -  191

عبدالواحد دمحم حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر 

الحك فى الرهن لجمٌع البنون وٌكون له حك السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة وكذلن 

وااللتراض من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ 

 33146برلم       21111125دمحم عبدهللا لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : 

على ان ٌكون المهندس/ دمحم  -هللا  لطفى  الخولى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب دمحم  عبد   -  191

عبدالواحد دمحم حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر 

لبٌع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون وٌكون له حك السحب واالٌداع وكذلن له حك ا

وااللتراض من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ 

 33146برلم       21111125خ : دمحم عبدهللا لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌ

على ان ٌكون المهندس/ دمحم  -دمحم  عبد  هللا  لطفى  الخولى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  192

والؽٌر عبدالواحد دمحم حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء 

وٌكون له حك السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون 
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وااللتراض من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ 

 33146برلم       21111125الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : دمحم عبدهللا لطفى 

على ان ٌكون المهندس/ دمحم  -ولٌد دمحم عبد هللا عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  193

والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر عبدالواحد دمحم حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره 

وٌكون له حك السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون 

منفردا وكل من المهندس/ وااللتراض من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة وكفالة الؽٌر باسم الشركة 

 33146برلم       21111125دمحم عبدهللا لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : 

على ان ٌكون المهندس/ دمحم  -ولٌد دمحم عبد هللا عبد الرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  194

لس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر عبدالواحد دمحم حسبو رئٌسا لمج

وٌكون له حك السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون 

ؽٌر باسم الشركة وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ وااللتراض من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع ال

 33146برلم       21111125دمحم عبدهللا لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : 

طة  رئٌس مجلس ادارة  تم اعادة ترشٌح السادة التالى اسمائهم لمجلس ادارة الشركة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم  توصٌة بسٌ -  195

على ان ٌكون المهندس/ دمحم عبدالواحد دمحم حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره  -والعضو المنتدب 

والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون له حك السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من 

الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون وااللتراض من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة اصول 

وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ دمحم عبدهللا لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : 

 33146برلم       21111125

تم اعادة ترشٌح السادة التالى اسمائهم لمجلس ادارة الشركة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  196

على ان ٌكون المهندس/ دمحم عبدالواحد دمحم حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره  -والعضو المنتدب 

امام المضاء والؽٌر وٌكون له حك السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة 

اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون وااللتراض من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة 

بدهللا لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ دمحم ع

 33146برلم       21111125

على ان ٌكون المهندس/ دمحم عبدالواحد دمحم  -ولٌد مصطفً دمحم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  193

لتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون له حك حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره وا

السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون وااللتراض 

فردا وكل من المهندس/ دمحم عبدهللا من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة وكفالة الؽٌر باسم الشركة من

 33146برلم       21111125لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : 

على ان ٌكون المهندس/ دمحم عبدالواحد دمحم  -ولٌد مصطفً دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  199

و المنتدب وله حك االداره والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون له حك حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعض

السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون وااللتراض 

وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ دمحم عبدهللا من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة 

 33146برلم       21111125لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : 

على ان ٌكون المهندس/ دمحم عبدالواحد دمحم  -ولٌد مصطفً دمحم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  191

و رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون له حك حسب

السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون وااللتراض 

شاركة مع الؽٌر باسم الشركة وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ دمحم عبدهللا من جمٌع البنون بدون حد الصى والم

 33146برلم       21111125لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : 

دس/ دمحم عبدالواحد دمحم على ان ٌكون المهن -ولٌد مصطفً دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  111

حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون له حك 

السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون وااللتراض 
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 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ دمحم عبدهللا من جم

 33146برلم       21111125لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : 

كة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تم اعادة ترشٌح السادة التالى اسمائهم لمجلس ادارة الشر -  111

على ان ٌكون المهندس/ دمحم عبدالواحد دمحم حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره  -والعضو المنتدب 

حك البٌع او التنازل عن اى اصل من والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون له حك السحب واالٌداع وكذلن له 

اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون وااللتراض من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة 

تارٌخ : وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ دمحم عبدهللا لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، 

 33146برلم       21111125

تم اعادة ترشٌح السادة التالى اسمائهم لمجلس ادارة الشركة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  112

االداره  على ان ٌكون المهندس/ دمحم عبدالواحد دمحم حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك -والعضو المنتدب 

والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون له حك السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من 

اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون وااللتراض من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة 

م الشركة منفردا وكل من المهندس/ دمحم عبدهللا لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : وكفالة الؽٌر باس

 33146برلم       21111125

على ان ٌكون المهندس/ دمحم  -ولٌد دمحم عبد هللا عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  113

رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر عبدالواحد دمحم حسبو 

وٌكون له حك السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون 

ركة مع الؽٌر باسم الشركة وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ وااللتراض من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشا

 33146برلم       21111125دمحم عبدهللا لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : 

ن ٌكون المهندس/ دمحم على ا -ولٌد دمحم عبد هللا عبد الرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  114

عبدالواحد دمحم حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر 

وٌكون له حك السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون 

لتراض من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ واال

 33146برلم       21111125دمحم عبدهللا لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : 

على ان ٌكون المهندس/ دمحم عبدالواحد  -ضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ماجد عبد الواحد دمحم حسبو  توصٌة بسٌطة  ع -  115

دمحم حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون له حك 

وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون وااللتراض  السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة

من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ دمحم عبدهللا 

 33146برلم       21111125لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : 

على ان ٌكون المهندس/ دمحم عبدالواحد  -عبد الواحد دمحم حسبو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  ماجد -  116

دمحم حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون له حك 

ع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون وااللتراض السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌ

من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ دمحم عبدهللا 

 33146برلم       21111125 لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ :

على ان ٌكون المهندس/ دمحم عبدالواحد  -ماجد عبد الواحد دمحم حسبو  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  113

له حك دمحم حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون 

السحب واالٌداع وكذلن له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون وااللتراض 

من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ دمحم عبدهللا 

 33146برلم       21111125رئٌس مجلس االدارة والمهندس/ ، تارٌخ : لطفى الخولى نائب ل

على ان ٌكون المهندس/ دمحم عبدالواحد  -ماجد عبد الواحد دمحم حسبو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب  -  119

دمحم حسبو رئٌسا لمجلس االداره والعضو المنتدب وله حك االداره والتولٌع منفردا وٌمثل الشركة امام المضاء والؽٌر وٌكون له حك 

له حك البٌع او التنازل عن اى اصل من اصول الشركة وكذلن الحك فى الرهن لجمٌع البنون وااللتراض  السحب واالٌداع وكذلن
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

من جمٌع البنون بدون حد الصى والمشاركة مع الؽٌر باسم الشركة وكفالة الؽٌر باسم الشركة منفردا وكل من المهندس/ دمحم عبدهللا 

 33146برلم       21111125/ ، تارٌخ : لطفى الخولى نائب لرئٌس مجلس االدارة والمهندس

دمحم  عبد  هللا  لطفى  الخولى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات  -  111

مٌاء ماهر نجٌب تعٌٌن السٌده المحاسبه/ ل -والتسوٌك وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه مجتمعٌن 

دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل 

عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن  -1للشركة مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن على 

 33146برلم       21111125كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-لمعلومات لتكولوجٌا ا

دمحم  عبد  هللا  لطفى  الخولى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات  -  1111

تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب  -رة فى حالة ؼٌابه مجتمعٌن والتسوٌك وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدا

دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل 

عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن  -1على للشركة مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن 

 33146برلم       21111125كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-لتكولوجٌا المعلومات 

ت دمحم  عبد  هللا  لطفى  الخولى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعا -  1111

تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب  -والتسوٌك وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه مجتمعٌن 

دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل 

عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن  -1ئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن على للشركة مع السٌد ر

 33146برلم       21111125كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-لتكولوجٌا المعلومات 

ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات دمحم  عبد  هللا  لطفى  الخولى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس  -  1112

تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب  -والتسوٌك وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه مجتمعٌن 

ها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اختصاصات

عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن  -1للشركة مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن على 

 33146برلم       21111125كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-لتكولوجٌا المعلومات 

 عبد هللا عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات ولٌد دمحم -  1113

تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب  -والتسوٌك وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه مجتمعٌن 

كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة 

عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن  -1للشركة مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن على 

 33146برلم       21111125خ : كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌ -2-لتكولوجٌا المعلومات 

ولٌد دمحم عبد هللا عبد الرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات  -  1114

ب تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌ -والتسوٌك وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه مجتمعٌن 

دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل 

عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن  -1للشركة مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن على 

 33146برلم       21111125كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-لتكولوجٌا المعلومات 

تم اعادة ترشٌح السادة التالى اسمائهم لمجلس ادارة الشركة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة   -  1115

هما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات والتسوٌك وٌكون ل

تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات  -مجتمعٌن 

العضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل للشركة مع السٌد رئٌس مجلس االدارة و

كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن لتكولوجٌا المعلومات  -1على 

 33146برلم       21111125

  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم اعادة ترشٌح السادة التالى اسمائهم لمجلس ادارة الشركة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم -  1116

ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات والتسوٌك وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه 

ٌا المعلومات تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوج -مجتمعٌن 

وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل للشركة مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن لتكولوجٌا المعلومات  -1على 

 33146رلم   ب    21111125

ولٌد مصطفً دمحم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات والتسوٌك  -  1113

تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب دمحم فى  -وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه مجتمعٌن 

االدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل للشركة وظٌفة المدٌر المالى و

عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن لتكولوجٌا  -1مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن على 

 33146برلم       21111125ٌه فٌما ، تارٌخ : كافة تعامالت التامٌنات االجتماع -2-المعلومات 

ولٌد مصطفً دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات والتسوٌك  -  1119

ب دمحم فى تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌ -وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه مجتمعٌن 

وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل للشركة 

عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن لتكولوجٌا  -1مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن على 

 33146برلم       21111125كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-المعلومات 

ولٌد مصطفً دمحم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات والتسوٌك  -  1111

السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب دمحم فى تعٌٌن  -وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه مجتمعٌن 

وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل للشركة 

ادراتن لتكولوجٌا عمود عمل العاملٌن بشركة كو -1مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن على 

 33146برلم       21111125كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-المعلومات 

ولٌد مصطفً دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات والتسوٌك  -  1111

تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب دمحم فى  -فى حالة ؼٌابه مجتمعٌن  وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة

وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل للشركة 

عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن لتكولوجٌا  -1ى مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن عل

 33146برلم       21111125كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-المعلومات 

تم اعادة ترشٌح السادة التالى اسمائهم لمجلس ادارة الشركة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة   -  1111

ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات والتسوٌك وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه 

تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات  -مجتمعٌن 

الى تفوٌضها بالتولٌع كممثل للشركة مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن وتحدٌد اختصاصاتها كالت

كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن لتكولوجٌا المعلومات  -1على 

 33146برلم       21111125

السادة التالى اسمائهم لمجلس ادارة الشركة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم اعادة ترشٌح  -  1112

ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات والتسوٌك وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه 

ب دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌ -مجتمعٌن 

وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل للشركة مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن 

كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن لتكولوجٌا المعلومات  -1على 

 33146برلم       21111125

ولٌد دمحم عبد هللا عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات  -  1113

تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب  -تمعٌن والتسوٌك وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه مج

دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل 

املٌن بشركة كوادراتن عمود عمل الع -1للشركة مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن على 

 33146برلم       21111125كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-لتكولوجٌا المعلومات 

ولٌد دمحم عبد هللا عبد الرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات  -  1114

تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب  -ة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه مجتمعٌن والتسوٌك وٌكون لهما كاف

دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن  -1لمنتدب مجتمعٌن او منفردٌن على للشركة مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو ا

 33146برلم       21111125كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-لتكولوجٌا المعلومات 

با لشئون المبٌعات ماجد عبد الواحد دمحم حسبو  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتد -  1115

تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب  -والتسوٌك وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه مجتمعٌن 

دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل 

عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن  -1لشركة مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن على ل

 33146برلم       21111125كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-لتكولوجٌا المعلومات 

مجلس ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات  ماجد عبد الواحد دمحم حسبو  شركة مساهمة  عضو -  1116

تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب  -والتسوٌك وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه مجتمعٌن 

تصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اخ

عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن  -1للشركة مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن على 

 33146برلم       21111125كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ :  -2-لتكولوجٌا المعلومات 

جد عبد الواحد دمحم حسبو  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات ما -  1113

تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب  -والتسوٌك وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه مجتمعٌن 

ة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشرك

عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن  -1للشركة مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن على 

 33146برلم       21111125رٌخ : كافة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تا -2-لتكولوجٌا المعلومات 

ماجد عبد الواحد دمحم حسبو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ماجد عبدالواحد دمحم عضو منتدبا لشئون المبٌعات  -  1119

تعٌٌن السٌده المحاسبه/ لمٌاء ماهر نجٌب  -والتسوٌك وٌكون لهما كافة اختصاصات رئٌس مجلس االدارة فى حالة ؼٌابه مجتمعٌن 

دمحم فى وظٌفة المدٌر المالى واالدارى لشركة كوادراتن لتكنولوجٌا المعلومات وتحدٌد اختصاصاتها كالتالى تفوٌضها بالتولٌع كممثل 

عمود عمل العاملٌن بشركة كوادراتن  -1للشركة مع السٌد رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن على 

 33146برلم       21111125فة تعامالت التامٌنات االجتماعٌه فٌما ، تارٌخ : كا -2-لتكولوجٌا المعلومات 

تعامالت البنون  -3-دمحم  عبد  هللا  لطفى  الخولى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌخص الشركة والعاملٌن بها  -  1111

التفوٌضات الخاصة بالشحنات  -مندوبٌن التفوٌض لل -طلب صحة التولٌع  -) المراسالت الخاصة بطلب كشوؾ الحساب 

اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد  -االستٌرادٌه وشركات التخلٌص

 33146برلم       21111125المهندس رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

تعامالت البنون  -3-خولى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌخص الشركة والعاملٌن بها دمحم  عبد  هللا  لطفى  ال -  1121

التفوٌضات الخاصة بالشحنات  -التفوٌض للمندوبٌن  -طلب صحة التولٌع  -) المراسالت الخاصة بطلب كشوؾ الحساب 

ذلن فٌما الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( و -االستٌرادٌه وشركات التخلٌص

 33146برلم       21111125المهندس رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

تعامالت البنون  -3-دمحم  عبد  هللا  لطفى  الخولى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌخص الشركة والعاملٌن بها  -  1121

التفوٌضات الخاصة بالشحنات  -التفوٌض للمندوبٌن  -طلب صحة التولٌع  -طلب كشوؾ الحساب ) المراسالت الخاصة ب

اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد  -االستٌرادٌه وشركات التخلٌص

 33146برلم       21111125المهندس رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

تعامالت البنون  -3-دمحم  عبد  هللا  لطفى  الخولى  شركة مساهمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌخص الشركة والعاملٌن بها  -  1122

التفوٌضات الخاصة بالشحنات  -التفوٌض للمندوبٌن  -طلب صحة التولٌع  -) المراسالت الخاصة بطلب كشوؾ الحساب 

اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد  -لٌصاالستٌرادٌه وشركات التخ

 33146برلم       21111125المهندس رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

تعامالت البنون )  -3- ولٌد دمحم عبد هللا عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌخص الشركة والعاملٌن بها -  1123

التفوٌضات الخاصة بالشحنات االستٌرادٌه  -التفوٌض للمندوبٌن  -طلب صحة التولٌع  -المراسالت الخاصة بطلب كشوؾ الحساب 
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اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد المهندس رئٌس  -وشركات التخلٌص

 33146برلم       21111125رة والعضو المنتدب ، تارٌخ : مجلس االدا

تعامالت البنون )  -3-ولٌد دمحم عبد هللا عبد الرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌخص الشركة والعاملٌن بها  -  1124

ة بالشحنات االستٌرادٌه التفوٌضات الخاص -التفوٌض للمندوبٌن  -طلب صحة التولٌع  -المراسالت الخاصة بطلب كشوؾ الحساب 

اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد المهندس رئٌس  -وشركات التخلٌص

 33146برلم       21111125مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

لشركة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  تم اعادة ترشٌح السادة التالى اسمائهم لمجلس ادارة ا -  1125

التفوٌض  -طلب صحة التولٌع  -تعامالت البنون ) المراسالت الخاصة بطلب كشوؾ الحساب  -3-ٌخص الشركة والعاملٌن بها 

ة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما اضافة الموردٌن لمائم -التفوٌضات الخاصة بالشحنات االستٌرادٌه وشركات التخلٌص -للمندوبٌن 

برلم       21111125الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد المهندس رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

33146 

ة  تم اعادة ترشٌح السادة التالى اسمائهم لمجلس ادارة الشركة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادار -  1126

التفوٌض  -طلب صحة التولٌع  -تعامالت البنون ) المراسالت الخاصة بطلب كشوؾ الحساب  -3-ٌخص الشركة والعاملٌن بها 

اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما  -التفوٌضات الخاصة بالشحنات االستٌرادٌه وشركات التخلٌص -للمندوبٌن 

برلم       21111125سٌد المهندس رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات ال

33146 

تعامالت البنون ) المراسالت  -3-ولٌد مصطفً دمحم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌخص الشركة والعاملٌن بها  -  1123

التفوٌضات الخاصة بالشحنات االستٌرادٌه وشركات  -التفوٌض للمندوبٌن  -طلب صحة التولٌع  -الخاصة بطلب كشوؾ الحساب 

ٌن بالبنون( وذلن فٌما الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد المهندس رئٌس مجلس اضافة الموردٌن لمائمة المورد -التخلٌص

 33146برلم       21111125االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

تعامالت البنون ) المراسالت  -3-ولٌد مصطفً دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌخص الشركة والعاملٌن بها  -  1129

التفوٌضات الخاصة بالشحنات االستٌرادٌه وشركات  -التفوٌض للمندوبٌن  -طلب صحة التولٌع  -ؾ الحساب الخاصة بطلب كشو

اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد المهندس رئٌس مجلس  -التخلٌص

 33146برلم       21111125االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

تعامالت البنون ) المراسالت  -3-ولٌد مصطفً دمحم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌخص الشركة والعاملٌن بها  -  1121

التفوٌضات الخاصة بالشحنات االستٌرادٌه وشركات  -التفوٌض للمندوبٌن  -طلب صحة التولٌع  -الخاصة بطلب كشوؾ الحساب 

الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد المهندس رئٌس مجلس اضافة الموردٌن لمائمة  -التخلٌص

 33146برلم       21111125االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

تعامالت البنون ) المراسالت  -3-ولٌد مصطفً دمحم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌخص الشركة والعاملٌن بها  -  1131

التفوٌضات الخاصة بالشحنات االستٌرادٌه وشركات  -التفوٌض للمندوبٌن  -طلب صحة التولٌع  -لب كشوؾ الحساب الخاصة بط

اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد المهندس رئٌس مجلس  -التخلٌص

 33146رلم   ب    21111125االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

تم اعادة ترشٌح السادة التالى اسمائهم لمجلس ادارة الشركة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة   -  1131

التفوٌض  -طلب صحة التولٌع  -تعامالت البنون ) المراسالت الخاصة بطلب كشوؾ الحساب  -3-ٌخص الشركة والعاملٌن بها 

اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما  -وٌضات الخاصة بالشحنات االستٌرادٌه وشركات التخلٌصالتف -للمندوبٌن 

برلم       21111125الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد المهندس رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

33146 

جلس ادارة الشركة /دمحم  عبد  الواحد  دمحم  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تم اعادة ترشٌح السادة التالى اسمائهم لم -  1132

التفوٌض  -طلب صحة التولٌع  -تعامالت البنون ) المراسالت الخاصة بطلب كشوؾ الحساب  -3-ٌخص الشركة والعاملٌن بها 

وردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما اضافة الم -التفوٌضات الخاصة بالشحنات االستٌرادٌه وشركات التخلٌص -للمندوبٌن 
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برلم       21111125الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد المهندس رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

33146 

لبنون ) تعامالت ا -3-ولٌد دمحم عبد هللا عبد الرحٌم  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌخص الشركة والعاملٌن بها  -  1133

التفوٌضات الخاصة بالشحنات االستٌرادٌه  -التفوٌض للمندوبٌن  -طلب صحة التولٌع  -المراسالت الخاصة بطلب كشوؾ الحساب 

اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد المهندس رئٌس  -وشركات التخلٌص

 33146برلم       21111125تدب ، تارٌخ : مجلس االدارة والعضو المن

تعامالت البنون )  -3-ولٌد دمحم عبد هللا عبد الرحٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌخص الشركة والعاملٌن بها  -  1134

ستٌرادٌه التفوٌضات الخاصة بالشحنات اال -التفوٌض للمندوبٌن  -طلب صحة التولٌع  -المراسالت الخاصة بطلب كشوؾ الحساب 

اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد المهندس رئٌس  -وشركات التخلٌص

 33146برلم       21111125مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

تعامالت البنون )  -3-كة والعاملٌن بها ماجد عبد الواحد دمحم حسبو  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  ٌخص الشر -  1135

التفوٌضات الخاصة بالشحنات االستٌرادٌه  -التفوٌض للمندوبٌن  -طلب صحة التولٌع  -المراسالت الخاصة بطلب كشوؾ الحساب 

رئٌس  اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد المهندس -وشركات التخلٌص

 33146برلم       21111125مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

تعامالت البنون )  -3-ماجد عبد الواحد دمحم حسبو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌخص الشركة والعاملٌن بها  -  1136

فوٌضات الخاصة بالشحنات االستٌرادٌه الت -التفوٌض للمندوبٌن  -طلب صحة التولٌع  -المراسالت الخاصة بطلب كشوؾ الحساب 

اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد المهندس رئٌس  -وشركات التخلٌص

 33146برلم       21111125مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

تعامالت البنون )  -3-عضو مجلس ادارة  ٌخص الشركة والعاملٌن بها   ماجد عبد الواحد دمحم حسبو  توصٌة بسٌطة -  1133

التفوٌضات الخاصة بالشحنات االستٌرادٌه  -التفوٌض للمندوبٌن  -طلب صحة التولٌع  -المراسالت الخاصة بطلب كشوؾ الحساب 

طات وصالحٌات السٌد المهندس رئٌس اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما الٌتعارض مع سل -وشركات التخلٌص

 33146برلم       21111125مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

تعامالت البنون )  -3-ماجد عبد الواحد دمحم حسبو  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ٌخص الشركة والعاملٌن بها  -  1139

التفوٌضات الخاصة بالشحنات االستٌرادٌه  -التفوٌض للمندوبٌن  - طلب صحة التولٌع -المراسالت الخاصة بطلب كشوؾ الحساب 

اضافة الموردٌن لمائمة الموردٌن بالبنون( وذلن فٌما الٌتعارض مع سلطات وصالحٌات السٌد المهندس رئٌس  -وشركات التخلٌص

 33146برلم       21111125مجلس االدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ : 

 59444برلم       21111126مور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى ، تارٌخ : علوى دمحم تٌ -  1131

 59444برلم       21111126عمرو عبدالرازق دمحم عبده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1141

 59444برلم       21111126 دمحم احمد حسن محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى ، تارٌخ : -  1141

 59444برلم       21111126حازم دمحم رضا حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1142

 59444برلم       21111126عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1143

 59444برلم       21111126علوى تٌمور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى ، تارٌخ : شرٌؾ دمحم على  -  1144

 59444برلم       21111126عصام عبدالحفٌظ احمد  شركة مساهمة  عضو منتدب  تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1145

مع االحتفاظ له بوظٌفته كمدٌر مالى  علوى دمحم تٌمور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لبول استمالته من الشركة -  1146

 59444برلم       21111126للشركة ، تارٌخ : 

عمرو عبدالرازق دمحم عبده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته من الشركة مع االحتفاظ له بوظٌفته كمدٌر  -  1143

 59444برلم       21111126مالى للشركة ، تارٌخ : 
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د حسن محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته من الشركة مع االحتفاظ له بوظٌفته كمدٌر دمحم احم -  1149

 59444برلم       21111126مالى للشركة ، تارٌخ : 

حازم دمحم رضا حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته من الشركة مع االحتفاظ له بوظٌفته كمدٌر  -  1141

 59444برلم       21111126ى للشركة ، تارٌخ : مال

عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته من الشركة مع االحتفاظ له بوظٌفته  -  1151

 59444برلم       21111126كمدٌر مالى للشركة ، تارٌخ : 

عضو مجلس ادارة  لبول استمالته من الشركة مع االحتفاظ له بوظٌفته  شرٌؾ دمحم على علوى تٌمور  شركة مساهمة  -  1151

 59444برلم       21111126كمدٌر مالى للشركة ، تارٌخ : 

عصام عبدالحفٌظ احمد  شركة مساهمة  عضو منتدب  لبول استمالته من الشركة مع االحتفاظ له بوظٌفته كمدٌر مالى  -  1152

 59444برلم       21111126للشركة ، تارٌخ : 

 59444برلم       21111126علوى دمحم تٌمور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1153

 59444برلم       21111126عمرو عبدالرازق دمحم عبده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1154

 59444برلم       21111126ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ : دمحم احمد حسن محمود  شرك -  1155

 59444برلم       21111126حازم دمحم رضا حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1156

 59444برلم       21111126عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1153

برلم       21111126شرٌؾ دمحم على علوى تٌمور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1159

59444 

 59444برلم       21111126ساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ : عصام عبدالحفٌظ احمد  شركة م -  1151

 59444برلم       21111126علوى دمحم تٌمور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1161

 59444برلم       21111126عمرو عبدالرازق دمحم عبده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1161

 59444برلم       21111126دمحم احمد حسن محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1162

 59444برلم       21111126حازم دمحم رضا حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1163

 59444برلم       21111126لعظٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ : عالء دمحم العفٌفى عبدا -  1164

برلم       21111126شرٌؾ دمحم على علوى تٌمور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ؼٌر تنفٌذى ، تارٌخ :  -  1165

59444 

 59444برلم       21111126تارٌخ :  عصام عبدالحفٌظ احمد  شركة مساهمة  عضو منتدب  ؼٌر تنفٌذى ، -  1166

 59444برلم       21111126علوى دمحم تٌمور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  1163

 59444برلم       21111126عمرو عبدالرازق دمحم عبده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  1169

 59444برلم       21111126محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ : دمحم احمد حسن  -  1161

 59444برلم       21111126حازم دمحم رضا حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  1131

 59444برلم       21111126: عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ  -  1131
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 59444برلم       21111126شرٌؾ دمحم على علوى تٌمور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  1132

 59444برلم       21111126عصام عبدالحفٌظ احمد  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل ، تارٌخ :  -  1133

 59444برلم       21111126ساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ : علوى دمحم تٌمور  شركة م -  1134

 59444برلم       21111126عمرو عبدالرازق دمحم عبده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  1135

 59444رلم   ب    21111126دمحم احمد حسن محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  1136

 59444برلم       21111126حازم دمحم رضا حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  1133

 59444برلم       21111126عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  -  1139

 59444برلم       21111126مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل ، تارٌخ :  شرٌؾ دمحم على علوى تٌمور  شركة -  1131

 59444برلم       21111126عصام عبدالحفٌظ احمد  شركة مساهمة  عضو منتدب  مستمل ، تارٌخ :  -  1191

ونه بالسجل التجارى مع االحتفاظ بكافة الصالحٌات المد -علوى دمحم تٌمور  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تنفٌذى  -  1191

 59444برلم       21111126كما هى دون ثمة تؽٌٌر ، تارٌخ : 

مع االحتفاظ بكافة الصالحٌات المدونه بالسجل  -عمرو عبدالرازق دمحم عبده  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  1192

 59444برلم       21111126التجارى كما هى دون ثمة تؽٌٌر ، تارٌخ : 

مع االحتفاظ بكافة الصالحٌات المدونه بالسجل  -دمحم احمد حسن محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  1193

 59444برلم       21111126التجارى كما هى دون ثمة تؽٌٌر ، تارٌخ : 

الصالحٌات المدونه بالسجل  مع االحتفاظ بكافة -حازم دمحم رضا حسنٌن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  1194

 59444برلم       21111126التجارى كما هى دون ثمة تؽٌٌر ، تارٌخ : 

مع االحتفاظ بكافة الصالحٌات المدونه بالسجل  -عالء دمحم العفٌفى عبدالعظٌم  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  1195

 59444برلم       21111126التجارى كما هى دون ثمة تؽٌٌر ، تارٌخ : 

االحتفاظ بكافة الصالحٌات المدونه  مع -شرٌؾ دمحم على علوى تٌمور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تنفٌذى  -  1196

 59444برلم       21111126بالسجل التجارى كما هى دون ثمة تؽٌٌر ، تارٌخ : 

مع االحتفاظ بكافة الصالحٌات المدونه بالسجل التجارى  -عصام عبدالحفٌظ احمد  شركة مساهمة  عضو منتدب  تنفٌذى  -  1193

 59444برلم       21111126كما هى دون ثمة تؽٌٌر ، تارٌخ : 

عماد خلٌفة شاكر بطرس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح / للشركاء الثالثة  مجتمعٌن  -  1199

فمط عشرة االؾ جنٌة واٌه تصرفات لانونٌة اخرى من رهن او بٌع اصول  11111او منفردٌن اما بشؤن المعامالت التى تزٌد عن 

لسنة  334)بموافمة امنٌة رلم / 1ركة او الحصول على لروض فٌجب ان تصدر من شرٌكٌن مجتمعٌن علً االلل اوعمارات الش

 36419برلم       21111123( ، تارٌخ :  2111/11/3بتارٌخ  6321صادرة برلم /  2111

، تارٌخ  1ة حمولها ومستحماتهمنار دمحم ناجى احمد على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركة واستلمت كاف -  1191

 66431برلم       21111123: 

، تارٌخ  1منار دمحم ناجى احمد على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت من الشركة واستلمت كافة حمولها ومستحماته -  1111

 66431برلم       21111123: 

،  1خرجت من الشركة واستلمت كافة حمولها ومستحماتهعبٌر عبدالتواب دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن   -  1111

 66431برلم       21111123تارٌخ : 
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،  1عبٌر عبدالتواب دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرجت من الشركة واستلمت كافة حمولها ومستحماته -  1112

 66431برلم       21111123تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح/للشرٌكٌن مجتمعٌن او  منار دمحم ناجى احمد على  -  1113

منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌةبشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضهاولهم 

 1وكافة اعمال االدارة ولهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكرتفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كافة التعامالت البنكٌة والمعامالت المالٌة 

 66431برلم       21111123، تارٌخ : 

منار دمحم ناجى احمد على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح/للشرٌكٌن مجتمعٌن او  -  1114

ن تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضهاولهم منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌةبشرط ا

 1تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كافة التعامالت البنكٌة والمعامالت المالٌة وكافة اعمال االدارة ولهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر

 66431برلم       21111123، تارٌخ : 

ركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح/للشرٌكٌن مجتمعٌن او عبٌر عبدالتواب دمحم ابراهٌم  ش -  1115

منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌةبشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضهاولهم 

 1افة اعمال االدارة ولهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكرتفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كافة التعامالت البنكٌة والمعامالت المالٌة وك

 66431برلم       21111123، تارٌخ : 

عبٌر عبدالتواب دمحم ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح/للشرٌكٌن مجتمعٌن او  -  1116

ان تكون االعمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اؼراضهاولهم  منفردٌن امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌةبشرط

 1تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فى كافة التعامالت البنكٌة والمعامالت المالٌة وكافة اعمال االدارة ولهم توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر

 66431برلم       21111123، تارٌخ : 

    21111123كة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  خروجه للوفاه ، تارٌخ : حسام وجدى عبدالعزٌز فراج  شر -  1113

 56121برلم   

برلم       21111123اٌمن طارق على كامل عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  1119

56121 

برلم       21111123ذوى الخبرة  مستمل . ، تارٌخ :  حسام وجدى عبدالعزٌز فراج  شركة مساهمة  عضو مجلس من -  1111

56121 

برلم       21111123اٌمن طارق على كامل عبدالرحمن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستمل . ، تارٌخ :  -  1111

56121 

، تارٌخ :  1عمدشركاء موصٌٌن مذكور اسمهم بال 3توصٌة بسٌطة  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد  انضمام   1 -  1111

 12134برلم       21111123

، تارٌخ :  1شركاء موصٌٌن مذكور اسمهم بالعمد 3توصٌة بسٌطة  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد  انضمام   1 -  1112

 12134برلم       21111123

، تارٌخ :  1بالعمد شركاء موصٌٌن مذكور اسمهم 3توصٌة بسٌطة  دخول شرٌن موصى مذكور بالعمد  انضمام   1 -  1113

 12134برلم       21111123

برلم       21111129دمحم سٌد سنوسى احمد سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه بالشركه ، تارٌخ :  -  1114

34313 

برلم       21111129دمحم سٌد سنوسى احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه بالشركه ، تارٌخ :  -  1115

34313 

برلم       21111129دمحم سٌد سنوسى احمد سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه بالشركه ، تارٌخ :  -  1116

34313 
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برلم       21111129دمحم سٌد سنوسى احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه بالشركه ، تارٌخ :  -  1113

34313 

برلم       21111129دمحم سٌد سنوسى احمد سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه بالشركه ، تارٌخ :  -  1119

34313 

برلم       21111129دمحم سٌد سنوسى احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه بالشركه ، تارٌخ :  -  1111

34313 

برلم       21111129ى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركه ، تارٌخ : طارق محمود الدمرداش حفن -  1111

34313 

برلم       21111129طارق محمود الدمرداش حفنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركه ، تارٌخ :  -  1111

34313 

برلم       21111129م انضمامه بالشركه ، تارٌخ : طارق محمود الدمرداش حفنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ت -  1112

34313 

برلم       21111129طارق محمود الدمرداش حفنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركه ، تارٌخ :  -  1113

34313 

برلم       21111129دمحم سٌد سنوسى احمد سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه بالشركه ، تارٌخ :  -  1114

34313 

برلم       21111129دمحم سٌد سنوسى احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم انضمامه بالشركه ، تارٌخ :  -  1115

34313 

برلم       21111129اش حفنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركه ، تارٌخ : طارق محمود الدمرد -  1116

34313 

برلم       21111129طارق محمود الدمرداش حفنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركه ، تارٌخ :  -  1113

34313 

برلم       21111129امن  تم انضمامه بالشركه ، تارٌخ : طارق محمود الدمرداش حفنى  شركة تضامن  شرٌن متض -  1119

34313 

برلم       21111129طارق محمود الدمرداش حفنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم انضمامه بالشركه ، تارٌخ :  -  1111

34313 

لٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد سنوسى دمحم سٌد سنوسى احمد سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتو -  1121

احمد سلٌمان منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله منفردا حك التعامل مع البنون وله الحك منفردا فى بٌع 

فتوح له االصول والرهن واالستدانه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق محمود الدمرداش حفنى ابوال

 34313برلم       21111129منفردا حك ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ، تارٌخ : 

دمحم سٌد سنوسى احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد سنوسى  -  1121

دا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله منفردا حك التعامل مع البنون وله الحك منفردا فى بٌع احمد سلٌمان منفر

االصول والرهن واالستدانه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق محمود الدمرداش حفنى ابوالفتوح له 

 34313برلم       21111129ى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ، تارٌخ : منفردا حك ابرام كافة العمود والصفمات الت

دمحم سٌد سنوسى احمد سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد سنوسى  -  1122

له منفردا حك التعامل مع البنون وله الحك منفردا فى بٌع احمد سلٌمان منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه و
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االصول والرهن واالستدانه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق محمود الدمرداش حفنى ابوالفتوح له 

 34313برلم       21111129: منفردا حك ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ، تارٌخ 

دمحم سٌد سنوسى احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد سنوسى  -  1123

ى بٌع احمد سلٌمان منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله منفردا حك التعامل مع البنون وله الحك منفردا ف

االصول والرهن واالستدانه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق محمود الدمرداش حفنى ابوالفتوح له 

 34313برلم       21111129منفردا حك ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ، تارٌخ : 

ى احمد سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد سنوسى دمحم سٌد سنوس -  1124

احمد سلٌمان منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله منفردا حك التعامل مع البنون وله الحك منفردا فى بٌع 

فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق محمود الدمرداش حفنى ابوالفتوح له  االصول والرهن واالستدانه وله حك توكٌل الؽٌر

 34313برلم       21111129منفردا حك ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ، تارٌخ : 

االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد سنوسى  دمحم سٌد سنوسى احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك -  1125

احمد سلٌمان منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله منفردا حك التعامل مع البنون وله الحك منفردا فى بٌع 

داش حفنى ابوالفتوح له االصول والرهن واالستدانه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق محمود الدمر

 34313برلم       21111129منفردا حك ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ، تارٌخ : 

طارق محمود الدمرداش حفنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد  -  1126

سلٌمان منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله منفردا حك التعامل مع البنون وله الحك منفردا سنوسى احمد 

فى بٌع االصول والرهن واالستدانه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق محمود الدمرداش حفنى 

برلم       21111129الصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ، تارٌخ : ابوالفتوح له منفردا حك ابرام كافة العمود و

34313 

طارق محمود الدمرداش حفنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد  -  1123

ر حكومٌه وله منفردا حك التعامل مع البنون وله الحك منفردا سنوسى احمد سلٌمان منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌ

فى بٌع االصول والرهن واالستدانه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق محمود الدمرداش حفنى 

برلم       21111129ل ، تارٌخ : ابوالفتوح له منفردا حك ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالج

34313 

طارق محمود الدمرداش حفنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد  -  1129

نفردا سنوسى احمد سلٌمان منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله منفردا حك التعامل مع البنون وله الحك م

فى بٌع االصول والرهن واالستدانه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق محمود الدمرداش حفنى 

برلم       21111129ابوالفتوح له منفردا حك ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ، تارٌخ : 

34313 

حمود الدمرداش حفنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد طارق م -  1121

سنوسى احمد سلٌمان منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله منفردا حك التعامل مع البنون وله الحك منفردا 

الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق محمود الدمرداش حفنى  فى بٌع االصول والرهن واالستدانه وله حك توكٌل

برلم       21111129ابوالفتوح له منفردا حك ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ، تارٌخ : 

34313 

ٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد سنوسى دمحم سٌد سنوسى احمد سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعد -  1131

احمد سلٌمان منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله منفردا حك التعامل مع البنون وله الحك منفردا فى بٌع 

الدمرداش حفنى ابوالفتوح له االصول والرهن واالستدانه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق محمود 

 34313برلم       21111129منفردا حك ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ، تارٌخ : 

سى دمحم سٌد سنوسى احمد سلٌمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد سنو -  1131

احمد سلٌمان منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله منفردا حك التعامل مع البنون وله الحك منفردا فى بٌع 
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االصول والرهن واالستدانه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق محمود الدمرداش حفنى ابوالفتوح له 

 34313برلم       21111129العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ، تارٌخ : منفردا حك ابرام كافة 

طارق محمود الدمرداش حفنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد  -  1132

ه والؽٌر حكومٌه وله منفردا حك التعامل مع البنون وله الحك منفردا سنوسى احمد سلٌمان منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌ

فى بٌع االصول والرهن واالستدانه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق محمود الدمرداش حفنى 

برلم       21111129و باالجل ، تارٌخ : ابوالفتوح له منفردا حك ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد ا

34313 

طارق محمود الدمرداش حفنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد  -  1133

ه الحك منفردا سنوسى احمد سلٌمان منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله منفردا حك التعامل مع البنون ول

فى بٌع االصول والرهن واالستدانه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق محمود الدمرداش حفنى 

برلم       21111129ابوالفتوح له منفردا حك ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ، تارٌخ : 

34313 

طارق محمود الدمرداش حفنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد  -  1134

سنوسى احمد سلٌمان منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله منفردا حك التعامل مع البنون وله الحك منفردا 

ك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق محمود الدمرداش حفنى فى بٌع االصول والرهن واالستدانه وله ح

برلم       21111129ابوالفتوح له منفردا حك ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ، تارٌخ : 

34313 

ن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد/ دمحم سٌد طارق محمود الدمرداش حفنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضام -  1135

سنوسى احمد سلٌمان منفردا وذلن امام كافة الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله منفردا حك التعامل مع البنون وله الحك منفردا 

محمود الدمرداش حفنى فى بٌع االصول والرهن واالستدانه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما للسٌد/ طارق 

برلم       21111129ابوالفتوح له منفردا حك ابرام كافة العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ، تارٌخ : 

34313 

بالسجل  احمد احمد شبل زاٌد  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  مد مده مجلس االداره الحالى مع بماء السلطات كما هى -  1136

 11133برلم       21111129التجارى ، تارٌخ : 

 61395برلم       21111129، تارٌخ :  1شهاب عادل سٌد  شركة تضامن  تحمٌل  تم دخوله كشرٌن متضامن  -  1133

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

توصٌة بسٌطة    1جروب  للمماوالت العامة والتسوٌك العمارى مع الؽاء السمة التجارٌة  تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /عكاشة -  1

 64341برلم       21111113ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

برلم       21111113عكاشة احمد ابو سٌؾ وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

64341 

تعدٌل االسم التجارى الى / عكاشة احمد ابو سٌؾ وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

 64341برلم       21111113

 25939برلم       21111113دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

 25939برلم       21111113 عبد الواجد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : دمحم دمحم -  5
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تعدٌل االسم التجارىلٌصبح/ دمحم دمحم عبدالواجد وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

 25939برلم       21111113

 25939برلم       21111113د وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : دمحم دمحم عبد الواج -  3

 25939برلم       21111113دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  9

تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : تعدٌل االسم التجارىلٌصبح/ دمحم دمحم عبدالواجد وشركاه  شركة  -  1

 25939برلم       21111113

 25939برلم       21111113دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 25939برلم       21111113، تارٌخ : دمحم دمحم عبد الواجد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة  -  11

تعدٌل االسم التجارىلٌصبح/ دمحم دمحم عبدالواجد وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

 25939برلم       21111113

برلم       21111114 عمرو عبدالمنعم مرزوق وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : -  13

21391 

    21111114تعدل الى / شركة محالت مرزوق سبور  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

 21391برلم   

 39393برلم       21111114سٌد احمد عزٌز وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

برلم       21111114ابراهٌم احمد حافظ وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : دمحم  -  16

33316 

برلم       21111114دمحم ابراهٌم احمد حافظ وشرٌكه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

33316 

برلم       21111114سٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : نجالء راشد امٌن راشد وشركاها  توصٌة ب -  19

63542 

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / جمال عبدالمنعم دمحم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 61515برلم       21111115

برلم       21111115خص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : جمال عبد المنعم دمحم وشرٌكة  توصٌة بسٌطة  مل -  21

61515 

 39391برلم       21111115شركه سراج ورزق للتجارة  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

تضامن ، تارٌخ :  تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سراج الدٌن سٌد عبده وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة -  22

 39391برلم       21111115

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / سراج ورزق للتجارة  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

 39391برلم       21111115

 39391برلم       21111115شركه سراج ورزق للتجارة  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  24

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سراج الدٌن سٌد عبده وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  25

 39391برلم       21111115
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 39391برلم       21111115شركه سراج ورزق للتجارة  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  23

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سراج الدٌن سٌد عبده وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  29

 39391  برلم     21111115

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / سراج ورزق للتجارة  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

 39391برلم       21111115

 61631برلم       21111115احمد حلمى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

 43513برلم       21111116رمزي التونً رفله وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  31

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/  رفعت التونى رفله وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  32

 43513برلم       21111116

التجارى لٌصبح / دمحم فاروق وشركاه  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : تعدٌل االسم  -  33
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 41192برلم       21111113، تارٌخ :  3411  2124/1/13بد النبى حسٌن وشركاة  سارى حتىشركة رضا دمحم ع -  12

 43191برلم       21111113، تارٌخ :  3422البنن االهلً المصري ) ش م م (     -  13

 43191برلم       21111113، تارٌخ :  3423البنن االهلً المصري ) ش م م (     -  14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 43191برلم       21111113، تارٌخ :  3424ً المصري ) ش م م (    البنن االهل -  15

 43191برلم       21111113، تارٌخ :  3425  2122/6/11البنن االهلً المصري ) ش م م (  سارى حتى -  16

 33251برلم       21111113، تارٌخ :  3421  2124/9/3خالد لدرى  محمود  و  شركاه  سارى حتى  -  13

 63324برلم       21111113، تارٌخ :  3415محمود حافظ ٌوسؾ حافظ وشرٌكته     -  19

 63542برلم       21111114، تارٌخ :  3462  2123/1/11نجالء راشد امٌن راشد وشركاها  سارى حتى  -  11

 21391برلم       21111114، تارٌخ :  3493عمرو عبدالمنعم مرزوق وشركاه     -  21

 21391برلم       21111114، تارٌخ :  3493الى / شركة محالت مرزوق سبور     تعدل -  21

لسنه  115ولرار الوزٌر رلم  2115لسنه  11) طبمآ التفالٌه البترول والمانون  -شركة ؼرب كالبشة للبترول )ش م م (   -  22

 56661برلم       21111114، تارٌخ :  3455  2122/5/1(  سارى حتى  2116

برلم       21111114، تارٌخ :  3449  2124/4/14شركة صفوت فوزى فانوس ورومانى صفوت فانوس  ساؼري حتً  -  23

64361 

 1122برلم       21111114، تارٌخ :  3441  2123/2/1دمحم خالد السرسى وشركاه  سارى حتى  -  24

 1122برلم       21111114تارٌخ : ،  3441  2123/2/1طارق السرسى دمحم لبٌب وشركاه  سارى حتى  -  25

 1122برلم       21111114، تارٌخ :  3441  2123/2/1سمٌر عبد الفتاح وشركاه  سارى حتى  -  26

 53311برلم       21111115، تارٌخ :  3511هشام احمد دمحم وشركاه     -  23

 53311برلم       21111115، تارٌخ :  3511  2121/4/12هشام احمد دمحم وشركاه  ساري حتً  -  29

 65396برلم       21111115، تارٌخ :  3512  2124/11/1عبدهللا سٌد واحمد فاروق وشركاهما  سارى حتى  -  21

برلم       21111115، تارٌخ :  3512  2124/11/1تعدٌل االسم التجارى الى / عبدهللا سٌد واحمد فاروق  سارى حتى  -  31

65396 

 65396برلم       21111115، تارٌخ :  3512  2124/11/1عبدهللا سٌد واحمد فاروق وشركاهما  سارى حتى  -  31

برلم       21111115، تارٌخ :  3512  2124/11/1تعدٌل االسم التجارى الى / عبدهللا سٌد واحمد فاروق  سارى حتى  -  32

65396 

 61343برلم       21111115، تارٌخ :  3521  2121/11/4تً حمدى عبدالمجٌد بدر وشركاه  ساري ح -  33

 62315برلم       21111116، تارٌخ :  3551بٌتر فاٌز عبد الملن وشرٌكه     -  34

    21111116، تارٌخ :  3566  2121/12/9تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مدحت ٌوسؾ رزق وشركاه  سارى حتى  -  35

 13123برلم   

 13123برلم       21111116، تارٌخ :  3566  2121/12/9البطران عبدالرحمن لطب وشركاهم  سارى حتى  منٌر -  36

 13123برلم       21111116، تارٌخ :  3566  2121/12/9شركه ٌوسؾ رزق وشركاه  سارى حتى  -  33

    21111116، تارٌخ :  3566  2121/12/9تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / مدحت ٌوسؾ رزق وشركاه  سارى حتى  -  39

 13123برلم   

 13123برلم       21111116، تارٌخ :  3566  2121/12/9منٌر البطران عبدالرحمن لطب وشركاهم  سارى حتى  -  31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 13123برلم       21111116، تارٌخ :  3566  2121/12/9شركه ٌوسؾ رزق وشركاه  سارى حتى  -  41

    21111116، تارٌخ :  3566  2121/12/9لٌصبح / مدحت ٌوسؾ رزق وشركاه  سارى حتى تعدٌل االسم التجارى  -  41

 13123برلم   

 13123برلم       21111116، تارٌخ :  3566  2121/12/9منٌر البطران عبدالرحمن لطب وشركاهم  سارى حتى  -  42

 13123برلم       21111116، تارٌخ :  3566  2121/12/9شركه ٌوسؾ رزق وشركاه  سارى حتى  -  43

 46213برلم       21111116، تارٌخ :  3534شركه عالء السعٌد وشرٌكته     -  44

 46213برلم       21111116، تارٌخ :  3534عالء السعٌد وشركاه     -  45

 46213برلم       21111116، تارٌخ :  3534شركه عالء السعٌد وشرٌكته     -  46

 46213برلم       21111116، تارٌخ :  3534د وشركاه    عالء السعٌ -  43

 13532برلم       21111116، تارٌخ :  3541  2124/11/1دمحم عمرو االحمدى وشركاه  سارى حتى  -  49

    21111116، تارٌخ :  3541  2124/11/1تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / حسام عبدهللا محسن وشرٌكه  سارى حتى  -  41

 13532  برلم 

    21111116، تارٌخ :  3541  2124/11/1تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/  دمحم عمرو االحمدى وشرٌكه  سارى حتى  -  51

 13532برلم   

 13532برلم       21111116، تارٌخ :  3541  2124/11/1دمحم عمرو االحمدى وشركاه  سارى حتى  -  51

    21111116، تارٌخ :  3541  2124/11/1ام عبدهللا محسن وشرٌكه  سارى حتى تعدٌل االسم التجاري لٌصبح / حس -  52

 13532برلم   

    21111116، تارٌخ :  3541  2124/11/1تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/  دمحم عمرو االحمدى وشرٌكه  سارى حتى  -  53

 13532برلم   

 26431برلم       21111116، تارٌخ :  3561مجدى نجٌب و شركاه     -  54

 26431برلم       21111116، تارٌخ :  3561مجدى نجٌب و شركاه     -  55

 26431برلم       21111116، تارٌخ :  3562مجدى نجٌب و شركاه     -  56

 26431برلم       21111116، تارٌخ :  3563  2121/11/13مجدى نجٌب و شركاه  سارى حتى -  53

، تارٌخ :  3539  2124/12/21 عبد الجواد دمحم ) اسالم دمحم عبد الجواد وشركاه (  سارى حتى ورثة المرحوم دمحم -  59

 65913برلم       21111116

 41911برلم       21111113، تارٌخ :  3512مجدى حسٌٌن دمحم احمد وشركاه     -  51

 33149برلم       21111113، تارٌخ :  3593  2123/6/15شركة جان نٌموال كالداكٌس  وشركاه  سارى حتى  -  61

 51331برلم       21111113، تارٌخ :  3533  2124/12/1سارى حتى  1روالن لطفى داود كجونى وشرٌكه  -  61

 65454برلم       21111113تارٌخ : ،  3511  2124/11/11شركة دمحم سٌد سٌد وشرٌكة  سارى حتى -  62

 65321برلم       21111111، تارٌخ :  3634  2124/11/21احمد شلبى وشركاه  سارى حتى  -  63



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21111111، تارٌخ :  3634  2124/11/21تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد اسامه الجندى وشركاه  سارى حتى  -  64

 65321برلم   

 21492برلم       21111111، تارٌخ :  3613م     1م  1اللحاق العماله المصرٌه بالخارج  ش . ذ  شركه الفاتح -  65

 2163برلم       21111111، تارٌخ :  3612  2124/11/12طارق دردٌر احمد حجازي وشرٌكه  سارى حتى  -  66

، تارٌخ :  3612  2124/11/12حتى  تعدٌل اسم الشركة لٌصبح /طارق دردٌر حجازى وهشام دردٌر حجازى  سارى -  63

 2163برلم       21111111

 2163برلم       21111111، تارٌخ :  3612  2124/11/12طارق دردٌر احمد حجازي وشرٌكه  سارى حتى  -  69

، تارٌخ :  3612  2124/11/12تعدٌل اسم الشركة لٌصبح /طارق دردٌر حجازى وهشام دردٌر حجازى  سارى حتى  -  61

 2163برلم       21111111

 41364برلم       21111111، تارٌخ :  3614  2121/11/15سٌد اسماعٌل وشرٌكه  سارى حتى  -  31

برلم       21111111، تارٌخ :  3635  2123/3/23ورثه / سعد عباس دمحم ) مدحت سعد عباس وشركاه (  سارى حتى  -  31

45614 

 23633برلم       21111111، تارٌخ :  3639  2124/9/13حتى  دمحم دمحم رسالن وشركاه  سارى -  32

، تارٌخ :  3633  2121/9/6شركه اي اؾ جً هٌرمٌس الداره صنادٌك االستثمار المباشر)ش م م(  سارى حتى  -  33

 54339برلم       21111111

 12133برلم       21111111، تارٌخ :  3641  2124/3/5عبد هللا دمحم احمد النجار وشركاه  سارى حتى  -  34

 12133برلم       21111111، تارٌخ :  3641  2124/3/5عبد هللا دمحم احمد النجار وشرٌكه  سارى حتى  -  35

 12133برلم       21111111، تارٌخ :  3641  2124/3/5عبد هللا دمحم احمد النجار وشركاه  سارى حتى  -  36

برلم       21111111، تارٌخ :  3641  2124/3/5بدهللا النجار وشرٌكة  سارى حتى تعدٌل االسم التجارى الى / ع -  33

12133 

 12133برلم       21111111، تارٌخ :  3641  2124/3/5عبد هللا دمحم احمد النجار وشركاه  سارى حتى  -  39

 12133برلم       21111111، تارٌخ :  3641  2124/3/5عبد هللا دمحم احمد النجار وشرٌكه  سارى حتى  -  31

 12133برلم       21111111، تارٌخ :  3641  2124/3/5عبد هللا دمحم احمد النجار وشركاه  سارى حتى  -  91

برلم       21111111، تارٌخ :  3641  2124/3/5تعدٌل االسم التجارى الى / عبدهللا النجار وشرٌكة  سارى حتى  -  91

12133 

 11141برلم       21111111، تارٌخ :  3611كاه    دمحم زكرٌا وشر -  92

 11141برلم       21111111، تارٌخ :  3621دمحم زكرٌا وشركاه     -  93

 11141برلم       21111111، تارٌخ :  3621دمحم زكرٌا وشركاه     -  94

 11141برلم       21111111، تارٌخ :  3622دمحم زكرٌا وشركاه     -  95

 11141برلم       21111111، تارٌخ :  3623  2123/3/15 زكرٌا وشركاه  سارى حتى دمحم -  96

 25351برلم       21111112، تارٌخ :  3646  2121/6/23عماد دمحم محمود وشركاه  سارى حتى  -  93



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 25351برلم       21111112، تارٌخ :  3646  2121/6/23سٌد دمحم عامر احمد وشرٌكه  سارى حتى  -  99

 65629برلم       21111112، تارٌخ :  3661  2124/12/6سامر منٌر كامل وشرٌكة  سارى حتى  -  91

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / سامر منٌر كامل وشرٌكتة مع بماء السمه التجارٌه كما هى شركة استرزا للخدمات الطبٌة  -  11

stressa health care   65629برلم       21111112، تارٌخ :  3661  2124/12/6سارى حتى 

 13361برلم       21111112، تارٌخ :  3649  2121/11/11فاٌك فهمى وشرٌكه امازٌس صلٌب  سارى حتى  -  11

، تارٌخ :  3649  2121/11/11تعدل الى / اشرؾ فاٌك فهٌم ونارمر امازٌس صلٌب وشرٌكٌهما  سارى حتى  -  12

 13361برلم       21111112

 13361برلم       21111112، تارٌخ :  3649  2121/11/11امازٌس صلٌب وشرٌكه اشرؾ فاٌك  سارى حتى  -  13

 13361برلم       21111112، تارٌخ :  3649  2121/11/11فاٌك فهمى وشرٌكه امازٌس صلٌب  سارى حتى  -  14

، تارٌخ :  3649  2121/11/11تعدل الى / اشرؾ فاٌك فهٌم ونارمر امازٌس صلٌب وشرٌكٌهما  سارى حتى  -  15

 13361برلم       21111112

 13361برلم       21111112، تارٌخ :  3649  2121/11/11سارى حتى امازٌس صلٌب وشرٌكه اشرؾ فاٌك   -  16

 41312برلم       21111112، تارٌخ :  3651  2124/11/23احمد رضوان وشركاه  سارى حتى  -  13

 29131برلم       21111112، تارٌخ :  3666  2121/6/25دمحم مصطفى عمران وشركاه  سارى جتى  -  19

 29131برلم       21111112، تارٌخ :  3666  2121/6/25مران وشركاه  سارى جتى دمحم مصطفى ع -  11

برلم       21111112، تارٌخ :  3656  2124/1/19ترٌزا سٌلفٌا وهرام روبٌن  جفر كٌان وشركاه  سارى حتى -  111

11191 

 63119برلم       21111113، تارٌخ :  3632شركة شرٌؾ سعٌد وشرٌكه     -  111

 23135برلم       21111113، تارٌخ :  3311عبدهللا محرم وشرٌكته     -  112

 23135برلم       21111113، تارٌخ :  3311عبدهللا محرم وشرٌكته     -  113

 34214برلم       21111113، تارٌخ :  3611  2123/9/4شركه عزٌز عجاٌبى وشركاه  سارى حتى  -  114

 64699برلم       21111113، تارٌخ :  3313  2124/3/11ٌكة  سارى حتى تامر سعد السٌد وشر -  115

 65456برلم       21111113، تارٌخ :  3315  2124/11/11رامى اٌهاب رمزى جرٌس وشرٌكته  سارى حتى  -  116

  2124/11/11ى تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / اندرو عادل ٌوسؾ فارس وشرٌكته ماجده بشرى مٌالد حنا  سارى حت -  113

 65456برلم       21111113، تارٌخ :  3315

    21111113، تارٌخ :  3315  2124/11/11تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /اندرو عادل ٌوسؾ وشركاه  سارى حتى  -  119

 65456برلم   

 1115برلم       21111114خ : ، تارٌ 3341شركة النٌل لالستثمارات والتنمٌة وااللتصادٌة شركة مساهمة مصرٌة     -  111

، تارٌخ :  3342  2123/1/31شركة النٌل لالستثمارات والتنمٌة وااللتصادٌة شركة مساهمة مصرٌة  سارى حتى  -  111

 1115برلم       21111114

 65153برلم       21111114، تارٌخ :  3334دمحم دمحم رفعت امٌن السمعان وشركاه     -  111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 39165برلم       21111114، تارٌخ :  3315  2124/11/21ٌب  وشركاه  سارى حتىفرٌد حب -  112

برلم       21111114، تارٌخ :  3331  2124/6/26جمال الدٌن محمود حنفى وشرٌكه  حسن محمود حنفى  سارى حتى  -  113

23352 

 23352برلم       21111114 ، تارٌخ : 3331  2124/6/26جمال الدٌن محمود حنفى وشرٌكه  سارى حتى  -  114

 54699برلم       21111113، تارٌخ :  3365  2121/1/6عاطؾ رفاعً عبد هللا وشركاه  سارى حتى  -  115

 64114برلم       21111113، تارٌخ :  3351  2124/5/23ٌاسر كمال كامل وشرٌكه  سارى حتى  -  116

 32136برلم       21111113، تارٌخ :  3313  2122/11/1دمحم سامى عبدالمنعم وشرٌكٌه  سارى حتى -  113

 1213برلم       21111113، تارٌخ :  3364  2124/5/4عزٌز بباوى  وشركاه  ساري حتً  -  119

 1213برلم       21111113، تارٌخ :  3364  2124/5/4نٌفٌن وشٌرٌن عزٌز بباوى وشركاه  ساري حتً  -  111

 1213برلم       21111113، تارٌخ :  3364  2124/5/4نفٌن وشرٌن عزٌز بباوى  ساري حتً  -  121

 1213برلم       21111113، تارٌخ :  3364  2124/5/4عزٌز بباوى  وشركاه  ساري حتً  -  121

 1213برلم       21111113، تارٌخ :  3364  2124/5/4نٌفٌن وشٌرٌن عزٌز بباوى وشركاه  ساري حتً  -  122

 1213برلم       21111113، تارٌخ :  3364  2124/5/4نفٌن وشرٌن عزٌز بباوى  ساري حتً  -  123

 45153برلم       21111113، تارٌخ :  3396  2123/5/23سمٌر جابر وشركاه  ساري حتً  -  124
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